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Z Á P I S  

Z 6. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 22. 03. 2021 

 
 
Přítomni:       Ing. Vladislav Krušina – místostarosta 

Mgr. Vladimíra Hoření – člen rady  
                         Lukáš Pohanka – starosta 

  
Mgr. Pavel Svoboda - tajemník 

 
Omluveni:  Mgr. Libor Rygál – člen rady 

Ing. Jiří Mejsnar – člen rady    
   
 
6. jednání Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou zahájil starosta Lukáš Pohanka, 
v 16:30 hod. a konstatoval, že jednání jsou přítomni 3 členové rady MO. Zapisovatelkou dnešního jednání 
je Michaela Dorníková. 
 
Program:   

 
1.  Kontrola usnesení 
2.  Majetkoprávní operace 
3.  Informace ekonomického odboru 
4.  Informace technického odboru 
5.  Informace starosty 
6.  Informace tajemníka 
7.  Organizační zajištění 2. ZMO dne 07.04.2021 
8.  Informace odboru kultury, školství a sportu 
9.  Náměty a připomínky členů rady 

 
 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 6. zasedání 
rady MO dne 22.03.2021.   
Z: starosta                   T : 03/2021 
Hlasování: 3 pro 

 
1. KONTROLA USNESENÍ 
 
1. Kontrola usnesení 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 
plnění usnesení. 
Z: starosta                   T : 03/2021 
Hlasování: 3 pro 

 
2. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE 
 

1. Záměr prodeje pozemků  
1) p.p.č. 129/1      

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  
p.p.č. 129/1, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení a ukládá TOM 
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zajistit geometrický plán na oddělení části pozemku zasahující do chodníku a následně ukládá TOM zajistit 
znalecký posudek a poté opětovně předložit majetkoprávní operaci k projednání radě MO.   
Z: TOM                   T : 06/2021 
Hlasování: 3 pro 
 

2) část p.p.č. 2974/1 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  
části p.p.č. 2974/1, při ul. Borůvková, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení s právem 
přednosti vlastníků sousedních pozemků a ukládá TOM zajistit geometrický plán a poté opětovně předložit 
majetkoprávní operaci k projednání radě MO.   
Z: TOM                   T : 05/2021 
Hlasování: 3 pro 
 

2. Výkup pozemku - p.p.č. 684/2 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výkupem p.p.č. 684/2, 
o výměře 9 m2, při ul. Na Vrších, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za kupní cenu 15.000,- Kč z vlastnictví 
(osobní údaj odstraněn), do vlastnictví statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 
I, IČ 00262978 a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
Z: TOM           T : 04/2021 
Hlasování: 3 pro 
 

3. Pacht pozemku - p.p.č.  2582/1  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje pacht části p.p.č. 
2582/1 v ul. Křivá o výměře 381 m2, účel – zastavěná plocha v zahrádkářské osadě (12 m2) a ostatní 
plocha v zahrádkářské osadě (369 m2), od 1.4.2021 na dobu neurčitou a za roční pachtovné 4.191,-Kč 
pro (osobní údaj odstraněn) a ukládá TOM zajistit uzavření pachtovní smlouvy. 
Z: TOM                           T : 03/2021 
Hlasování: 3 pro 
 

4. Služebnosti 
1) p.p.č. 1090 –  (odvolání) 

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Odvolání proti 
rozhodnutí obce ze dne 11.3.2021 od (osobní údaj odstraněn) ve věci neschválení žádosti o zřízení 
služebnosti na p.p.č. 1090 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a trvá na svém usnesení č. 37/02/2021 ze dne 
22.2.2021.  
Z: starosta                       T : 04/2021 
Hlasování: 3 pro 
 

2) p.p.č. 56, 1119, 54 /13  
Usnesení:                                             
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. 54/13, 56 a 1119 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. 1129 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době (osobní údaj odstraněn), za 
předpokládanou cenu 1 740 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
za podmínek stanovených technickým střediskem, a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní 
operaci v následných orgánech. 
Z: starosta                       T : 04/2021 
Hlasování: 3 pro 
 

3) p.p.č. 2804/2  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky splaškové kanalizace, 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, ve prospěch 
pozemků p.č. 1040 a 1041/1 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž vlastníkem jsou v současné době 
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(osobní údaj odstraněn) za předpokládanou cenu 13 125 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 
hodnoty v platné zákonné výši, za podmínek stanovených technickým střediskem, a ukládá starostovi 
projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
Z: starosta                       T : 04/2021 
Hlasování: 3 pro 
 

4) p.p.č. 2631  
Usnesení:                                             
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. 2631 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. 2629/8 
v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem jsou v současné době (osobní údaj odstraněn), za 
předpokládanou cenu 5 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, 
za podmínek stanovených technickým střediskem, a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní 
operaci v následných orgánech. 
Z: starosta                       T : 04/2021 
Hlasování: 3 pro 
  
5. Změny usnesení – služebnosti  

1) p.p.č. 2571/1 – GasNet, s.r.o.  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  

1) ruší usnesení č. 309/09/2018 ze dne 24.9.2018 

2) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat plynárenské 

zařízení (STL plynovodní přípojku), a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na p.p.č. 2571/1 v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je plynárenské 

zařízení schopno plnit svoji funkci jako celek, pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČ 272 95 567 (investor (osobní údaj odstraněn)) za cenu 6 840 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 : 04/2021 
Hlasování: 3 pro 
 

2) p.p.č.2069/1  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  

a) ruší usnesení č. 114/04/2018 ze dne 4.4.2018   

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodní a kanalizační 

přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 2069/1 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. 2075/2 a 2075/9 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž 

vlastníkem jsou v současné době (osobní údaj odstraněn), za 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 : 04/2021 
Hlasování: 3 pro 

3. INFORMACE EKONOMICKÉHO ODBORU 

 

1. První rozpočtové opatření roku 2021 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) Souhlasí s předloženým návrhem 1. rozpočtového opatření roku 2021;  
b) Souhlasí s upraveným rozpočtem na rok 2021 v tomto členění:  

  
Schválený 
rozpočet 

Stav po 1.RO 

Tř. 1 – Příjmy daňové 105 190 000,00 Kč 102 968 620,00 Kč 

Tř. 2 – Příjmy nedaňové 6 260 000,00 Kč 6 268 368,00 Kč 
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Tř. 3 – Příjmy kapitálové 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 

Tř. 4 – Přijaté transfery 27 120 000,00 Kč 27 136 356,00 Kč 

Příjmy celkem 139 320 000,00 Kč 137 123 344,00 Kč 

Tř. 5 – Výdaje běžné 112 697 000,00 Kč 110 475 620,00 Kč 

Tř. 6 – Výdaje kapitálové 64 500 000,00 Kč 90 500 000,00 Kč 

Výdaje celkem 177 197 000,00 Kč 200 975 620,00 Kč 

Financování – zůstatek BÚ 17 877 000,00 Kč 43 852 276,00 Kč 

Financování – úvěr 20 000 000,00 Kč 20 000 000,00 Kč 

a ukládá starostovi předložit rozpočtové opatření ke schválení zastupitelstvu MO.  
Z: starosta                      T: 04/2021 
Hlasování: 3 pro       
 

2. Změna přílohy č. 1 zřizovacích listin PO – vymezení svěřeného majetku 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se změnou Přílohy č. 
1 zřizovacích listin příspěvkových organizací a ukládá starostovi předložit nové znění přílohy zřizovacích 
listin zastupitelstvu MO. 
Z: EO                    T: 04/2021 
Hlasování: 3 pro       
 

3. Poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2021 – SDH Vratislavice nad Nisou 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s přidělením provozní 
dotace SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou – částka dotace 100.000,- Kč a 
ukládá starostovi předložit materiál k projednání zastupitelstvu MO. 
Z: EO              T: 04/2021 
Hlasování: 3 pro  
 

4. Poskytnutí provozní dotace na rok 2021 – Koupaliště Sluníčko, z.s.   
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s přidělením provozní 
dotace organizaci Koupaliště Sluníčko, z.s., Myslivecká 309/8, 460 07 Liberec 3, IČ: 46744339 - částka 
dotace: 100.000,00 Kč a ukládá starostovi předložit materiál k projednání zastupitelstvu MO. 
Z: starosta, EO                           T:04/2021 
Hlasování: 3 pro  

 
4. INFORMACE TECHNICKÉHO ODBORU 
    

1. VZMR – „Opravy výtluků komunikací a chodníků v k.ú. Vratislavice n.N. v roce 2021“ 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Výzvu a základní 
údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Opravy výtluků 
komunikací a chodníků v k.ú. Vratislavice n.N. v roce 2021“, 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: 03/2021 
Hlasování: 3 pro                                                                                                                        

 
2. VZMR – „Oprava cesty na hřbitově ve Vratislavicích n.N.“ 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Výzvu a základní 
údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Oprava cesty na 
hřbitově ve Vratislavicích nad Nisou“, 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: 03/2021 
Hlasování: 3 pro         
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3. VZMR – „Výměna oken v objektu č.p. 287, ul. Tanvaldská, Vratislavice n.N.“ 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Výzvu a základní 
údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Výměna oken v objektu 
č.p. 287, ul. Tanvaldská, 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: 03/2021 
Hlasování: 3 pro   
 

4. VZMR – „Závlahy ploch zeleně v Zámeckém parku, Vratislavice n.N.“  

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Výzvu a základní 
údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Závlahy ploch zeleně 
v Zámeckém parku, 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: 03/2021 
Hlasování: 3 pro                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                      
5. INFORMACE STAROSTY 
    

1. Nabídka vytvoření návrhu městské vlajky 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou neschvaluje nabídku na vytvoření návrhu 
městské vlajky od (osobní údaj odstraněn) z heraldické kanceláře Dauphin. 
Z: starosta                                                                                                                  T: 03/2021 
Hlasování: 3 pro 
 

2. Zpráva o činnosti MP a PČR za r. 2020 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Zprávu o 
činnosti Městské policie Liberec za rok 2020 a zprávu Policie České republiky za rok 2020 a ukládá 
starostovi předložit tento materiál do Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.  
Z: starosta                                                                                                                   T: 04/2021 
Hlasování: 3 pro 
 

3. Zpráva o činnosti SDH Vratislavice nad Nisou za rok 2020 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Zprávu o 
činnosti SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou na území Městské části Liberec - 
Vratislavice nad Nisou za rok 2020 a ukládá starostovi předložit tento materiál do Zastupitelstva 
Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.  
Z: starosta                                                                                                                   T: 04/2021 
Hlasování: 3 pro 
 

4. Návrh 5. úplné aktualizace ÚAP - STAŽENO 

 
6. INFORMACE TAJEMNÍKA 
    

1. Souhlas s převzetím zřizovatelských funkcí domova pro seniory ve Vratislavicích nad 
Nisou 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s převzetím 
zřizovatelských funkcí domova pro seniory ve Vratislavicích nad Nisou, a ukládá starostovi předložit tento 
záměr k projednání Zastupitelstvu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou. 
Z: KT, starosta                   T: 04/2021 
Hlasování: 3 pro 

 
7. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ 2. ZMO dne 07.04.2021 
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1. Organizační zajištění 2. ZMO dne 07. 04. 2021 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje návrh programu 
jednání 2. ZMO dne 07. 4. 2021.      
Hlasování: 3 pro 

 
8. INFORMACE ODBORU KULTURY, ŠKOLSTVÍ A SPORTU 
 

1. Souhlas s převodem z rezervního do investičního fondu; pořízení nového 
kondenzačního kotle pro objekt Tanvaldská 282 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  

a) převod 120.000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu MŠ “LÍSTEČEK“, Východní 270, 
Liberec 30, příspěvková organizace. 

b) užití investičního fondu v částce do 120.000,- Kč za dodávku a montáž plynového kotle, do 
objektu Tanvaldská 282, dle přiložené cenové nabídky. 

Z: OKŠS           T: 03/2021 
Hlasování: 3 pro 

 
9. NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY ČLENŮ RADY 
 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 19:03 hod. 
 

Zápis provedla zapisovatelka dne 23.03.2021 
 

Zápis byl podepsán dne 31.03.2021 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………               
           Lukáš Pohanka                                                                                Ing. Vladislav Krušina 
               starosta                                                                                             místostarosta 


