
 1 

 

  

Z Á P I S  

Z 7. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 07. 04. 2021 

 
 
Přítomni:       Ing. Vladislav Krušina – místostarosta 

Mgr. Vladimíra Hoření – člen rady  
                         Lukáš Pohanka – starosta 
  Mgr. Libor Rygál – člen rady 

Ing. Jiří Mejsnar – člen rady    
 

Mgr. Pavel Svoboda - tajemník 
 
Omluveni:    
   
 
7. jednání Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou zahájil starosta Lukáš Pohanka, 
v 16:00 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 technického odboru 
4.  Informace tajemníka 
5.  Informace ekonomického odboru – na stůl 
6.  Náměty a připomínky členů rady 

 
 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 7. zasedání 
rady MO dne 07.04.2021.   
Z: starosta                   T : 04/2021 
Hlasování: 5 pro 

 
1. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE 
 

1. Záměr prodeje pozemků  
1) p.p.č. 1021 a 1027    

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost (osobní údaj 
odstraněn), ve věci prodeje p.p.č. 1021 a p.p.č. 10271, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
Z: TOM                   T : 04/2021 
Hlasování: 5 pro 
 

 
2) p.p.č. 3485/2 

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost (osobní údaj 
odstraněn), ve věci prodeje p.p.č. 3485/2, při ul. U Šamotky v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
Z: TOM                   T : 04/2021 
Hlasování: 5 pro 
 

  3) p.p.č. 3568/1 
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Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost (osobní 
údaj odstraněn), ve věci prodeje p.p.č. 3568/1, při ul. Za Tratí, v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM 
zajistit vypracování znaleckého posudku. 
Z: TOM                 T : 06/2021 
Hlasování: 5 pro 
 

2. Změna usnesení  - pacht pozemků - p.p.č. 1906, 1907, 1909/2  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  pacht p.p.č. 1906, 
1907 a 1909/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou o celkové výměře 668 m2, účel -  užitná zahrada za roční 
pachtovné ve výši 6.680,-Kč, od 1.5.2021 na dobu neurčitou (osobní údaj odstraněn),  a  ukládá TOM 
zajistit uzavření pachtovní smlouvy.   
Z: TOM                           T : 04/2021 
Hlasování: 5 pro 
 

3. Užívání pozemku  –  p.p.č. 1348/10 ve vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu                      
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje podání žádosti o 
užívání p.p.č. 1348/10 v k.ú. Vratislavice nad Nisou od ČR – Státního pozemkového úřadu, Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 013 12 774 za účelem - součást městského parku a ukládá starostovi 
příslušnou žádost podat.    
Z: TOM                           T : 04/2021 
Hlasování: 5 pro 
 

4. Služebnost - p.p.č. 1135  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení splaškové kanalizační přípojky, 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, ve prospěch 
pozemků p.č. 1146/1 a 1146/2 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž 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: 5 pro 
 

5. Změny usnesení – služebnosti - p.p.č. 590 -  GasNet, s.r.o.  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  
a) ruší usnesení č. 121/02/2014 ze dne 17.2.2014 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodní přípojky a NTL 
plynovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 590 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. 515/1 a 515/2 v k.ú Vratislavice nad 
Nisou, jejichž vlastníkem je v současné době (osobní údaj odstraněn) za cenu 5 074 Kč, ke které bude 
připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, a ukládá starostovi projednat tuto 
majetkoprávní operaci v následných orgánech. 
c) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení (NTL plynovodní přípojku), a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními 
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na p.p.č. 590 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 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 : 04/2021 
Hlasování: 5 pro 
 

2. INFORMACE ODBORU KULTURY, ŠKOLSTVÍ A SPORTU 



 3 

 

1. Souhlas zřizovatele se zapojením do projektu Výzva č. 02_20_080 šablony III 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje souhlas zřizovatele 
pro ZÁKLADNÍ ŠKOLU, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace, se zapojením 
do projektu Výzva č. 02_20_080 šablony III. 
Z: OKŠS           T: 04/2021 
Hlasování: 5 pro 
 

3. INFORMACE TECHNICKÉHO ODBORU 
    

1. VZMR – „Oprava oplocení Zámeckého parku z ul. Tanvaldské - spodní stavba“, 
Vratislavice n.N. 
Usnesení: 
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 na stavební práce „Oprava oplocení Zámeckého parku z ul. Tanvaldské – 
spodní stavba“, Vratislavice n.N., zadanou jako VZMR ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek s podpůrným využitím některých jeho paragrafů, schvaluje cenovou nabídku 
společnosti TSML Liberec p. o., se sídlem Erbenova 376, 460 08 Liberec 8, IČ: 8881545, dle důvodové 
zprávy, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se společností TSML 
Liberec p. o., Erbenova 376, 460 08 Liberec 8, IČ: 8881545 a příslušnou smlouvu o dílo a ukládá TO 
zajistit realizaci akce. 
Z: starosta, TO           T: 04/2021 
Hlasování: 5 pro                                                                                                                        

 
2. VZMR – „Oprava oplocení Zámeckého parku z ul. Tanvaldské – restaurování kovových 
prvků ve Vratislavicích n.N. 
Usnesení: 
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 na stavební práce „Oprava oplocení Zámeckého parku z ul. Tanvaldské – 
restaurování kovových prvků ve Vratislavicích n.N., zadanou jako VZMR ve smyslu zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek s podpůrným využitím některých jeho paragrafů, schvaluje cenovou 
nabídku společnosti Stanislav Vašátko, se sídlem Hejnická 96, 460 01 Liberec 1, IČ: 61312622, dle 
důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se společností 
Stanislav Vašátko, Hejnická 96, 460 01 Liberec 1, IČ: 61312622 a příslušnou smlouvu o dílo a ukládá 
TO zajistit realizaci akce. 
Z: starosta, TO           T: 04/2021 
Hlasování: 5 pro         
 

3. Cenová nabídka spol. TELMO a.s. na výměnu aktivního prvku na UMO Vratislavice 
Usnesení: 
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 – Hostivař, IČ: 47307781 na 
výměnu aktivního prvku na UMO Vratislavice n.N., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat 
příslušnou smlouvu o dílo.  
Z: starosta, TO           T: 04/2021 
Hlasování: 5 pro   

 
4. INFORMACE TAJEMNÍKA 
    

1. Podání žádosti o dotaci 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy - Cyklostezka 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje podání žádostí o 
dotaci na Krajský úřad Libereckého kraje – 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy - Cyklostezka a ukládá 
starostovi tuto žádost podepsat 
Z: starosta, KT                   T: 04/2021 
Hlasování: 5 pro 
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2. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2011 
(Statut města Liberec) 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí bez připomínek 
návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
7/2011 (Statut města Liberec), a ukládá starostovi předložit jej k projednání Zastupitelstvu Městského 
obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou. 
Z: KT, starosta                   T: 04/2021 
Hlasování: 5 pro 

 
5. INFORMACE EKONOMICKÉHO ODBORU 

 

1. Poukázky pro obřad „Vítání občánků“ 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje příspěvek novým 
občánkům Vratislavic nad Nisou ve výši 5000,-Kč formou dárkového poukazu na nákup dětského zboží 
v prodejnách: 

a) Petto Liberec, Pražská 520/19a, Liberec; Tomáš Janata s.r.o., IČ 05921619 
b) Dětský ráj, Na Žižkově 246/4, Liberec; www.detskyraj.cz, s.r.o., IČ 27199177, Levobřežní 909/8, 

Praha Vysočany  
a ukládá starostovi podepsat dodatky ke smlouvám o dílo č. 415/2019/04 a 416/2019/04 dle důvodové 
zprávy.  
Z: starosta                        T: 04/2021 
Hlasování: 5 pro   
 
2. Poukázky pro jubilanty 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. ruší své usnesení č. 159/02/2013 ze dne 18.02.2013 
2. schvaluje změnu výše dárkové poukázky pro jubilanty takto: 
- pro jubilanty ve věku 70 a 75 let dárkový poukaz do lékárny Dr. Max v Liberci 30 -  ve výši 300,-Kč  
- pro jubilanty ve věku 80 a 85 let dárkový poukaz do lékárny Dr. Max v Liberci 30 -  ve výši 400,-Kč  
- pro jubilanty ve věku 90 a více let dárkový poukaz do lékárny Dr. Max v Liberci 30 -  ve výši 500,-Kč  
a ukládá komisi SPOZ zajistit poukázky. 
Z: EO, TOM                      T: 04/2021 
Hlasování: 5 pro   
 
6. NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY ČLENŮ RADY 
 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 16:55 hod. 
 

Zápis provedla zapisovatelka dne 08.04.2021 
 

Zápis byl podepsán dne 20.04.2021 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………               
           Lukáš Pohanka                                                                                Ing. Vladislav Krušina 
               starosta                                                                                             místostarosta 


