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Z Á P I S  

Z 3. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 26. 05. 2021 

 
 
Přítomni:       Ing. Vladislav Krušina – místostarosta 
  Mgr. Libor Rygál – člen rady 

Mgr. Vladimíra Hoření – člen rady  
                          Lukáš Pohanka – starosta    
  Ing. Jiří Mejsnar – člen rady     
 

Mgr. Pavel Svoboda - tajemník 
 
Omluveni:             
 
 
3. mimořádné jednání Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou zahájil starosta Lukáš 
Pohanka, v 16:30 hod. a konstatoval, že jednání je přítomno 5 členů rady MO. Zapisovatelkou dnešního 
jednání je Mgr. Kristýna Spoustová.  
 
 
Program:   

 
1. Informace technického odboru 
2. Informace tajemníka  
3. Majetkoprávní operace  
4. Náměty a připomínky členů rady 

 
 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 3. 
mimořádného zasedání rady MO dne 26.05.2021.   
Z: starosta                   T: 05/2021 
Hlasování: 5 pro 

 
1. INFORMACE TECHNICKÉHO ODBORU 
    

1. VZMR - „Zpracování PD - rozšíření sokolovny“, 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 služby „Zpracování projektové dokumentace rozšíření sokolovny“ 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 
UNIARCH CZ s r.o. se sídlem Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, IČ: 018 33 014, ukládá starostovi podepsat 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se společností UNIARCH CZ s r.o., Vesecká 97, 460 06 
Liberec 6, IČ: 01833014 a příslušnou smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit realizaci projektu. 
Z: starosta, TO           T: 05/2021 
Hlasování: 5 pro         
 

2. Cenová nabídka na dodávku 2 ks markýz pro KC 101010     
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje cenovou nabídku 
společnosti IG Group s.r.o., se sídlem Divadelní 2216, 272 01 Kladno na dodávku a montáž 2 ks markýz 
do atria KC 101010, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo a ukládá 
TO zajistit realizaci dodávky. 
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Z: starosta, TO           T: 05/2021 
Hlasování: 5 pro    
 

3. Zrušení VZ - Spolkové komunitní centrum Vratislavice – audio vybavení sálu“    
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje rozhodnutí a 
oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku dle § 127 odst. 1 a odst. 2 písm. 
d) 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“, ruší veřejnou zakázku na dodávky „Spolkové komunitní centrum Vratislavice – audio 
vybavení sálu a ukládá starostovi podepsat rozhodnutí a oznámení zadavatele o zrušení zadávacího 
řízení pro veřejnou zakázku.  
Z: starosta, TO           T: 05/2021 
Hlasování: 5 pro   
 

4. „Spolkové komunitní centrum Vratislavice – audio vybavení sálu“ 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Výzvu k podání 
nabídky a základní zadávací podmínky ve smyslu § 28 odst. 1 písm. a) v návaznosti na § 36 a 37 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů stanovené v rámci 
zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na dodávky „Spolkové komunitní centrum 
Vratislavice – audio vybavení sálu“, ukládá starostovi podepsat příslušné dokumenty veřejné zakázky a 
ukládá TO zajistit výběrové řízení.   
Z: starosta, TO           T: 05/2021 
Hlasování: 5 pro   
     
2. INFORMACE TAJEMNÍKA  
 

1.  Výjimka z obecně závazné vyhlášky SML č. 7/2011 (Statut města Liberec)  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí bez připomínek 
návrh usnesení Zastupitelstva města Liberec, kterým se nemovitý majetek statutárního města Liberec 
nacházející se v k.ú. Vratislavice nad Nisou – podíl o velikosti 2756/10000 na budově č. p. 1209 
(postavené na pozemku p. č. 2208/5), podíl o velikosti 2756/10000 na budově č. p. 1210 (postavené na 
pozemku p. č. 2208/6) a podíl o velikosti 3305/10000 na budově č. p. 1207 (postavené na pozemku p. č. 
2208/7), nesvěřuje v souladu s čl. 19, odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 7/2011 (Statut města Liberec) 
do správy a užívání Městskému obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, a ukládá starostovi předložit jej 
k projednání Zastupitelstvu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou. 
Z: KT, starosta                   T: 05/2021 
Hlasování: 5 pro   

 
3. MAJETKOPRÁVNÍ  OPERACE 
 
1. Pronájem pozemku - p.p.č. 594 – JOSTAV spol.s r.o. 
Usnesení: 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje pronájem  části p.p.č. 

594 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou o výměře 550 m2, účel : pozemky nezastavěné – plocha pro skladování 

stavebního materiálu a zařízení staveniště, na dobu určitou od 27.5.2021 do 14.6.2021 a za roční 

nájemné ve výši 24.750,-Kč pro spol. JOSTAV spol. s r.o., Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ 

477 85 233 a ukládá TOM zajistit uzavření nájemní smlouvy. 

Z: TOM                           T: 05/2021 
Hlasování: 5 pro   

                                                                                                              
4. NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY ČLENŮ RADY 
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Jednání rady bylo ukončeno v 16:45 hod. 
 
 
Zápis provedla zapisovatelka dne 26.05.2021 
 
Zápis byl podepsán dne 10.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………               
          Ing. Vladislav Krušina              Lukáš Pohanka                                                                                 
             místostarosta                                                                                            starosta 


