
 

 
U S N E S E N Í  

Z 4. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY 
MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 15. 07. 2021 
 

 
 
Usnesení č. 248/07/2021 

Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 

4. mimořádného zasedání rady MO dne 15. 07. 2021.   

Z: starosta                   T: 07/2021 
 
Usnesení č. 249/07/2021   

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  

1. schvaluje udělení výjimky z Interního předpisu pro stanovení nájemného za užívání prostoru 

nebo místnosti v objektech ve vlastnictví statutárního města Liberce a správě Městského 

obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou pro pronájem prostor  - místností č. . -1.01, -1.02, -

1.03, -1.04, -1.05, -1.06, -1.07, -1.08 a -1.14 o celkové výměře 154,23 m2 v 1. podzemním 

podlaží budovy č.p. 342, Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, která je součástí p.p.č. 1345/1, 

v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to stanovení výše skládané jistiny na částku ve výši jednoho 

předpokládaného měsíčního nájemného a způsobu využití jistiny.   

2. schvaluje pronájem  prostor – místností č. . -1.01, -1.02, -1.03, -1.04, -1.05, -1.06, -1.07, -1.08 

a -1.14 o celkové výměře 154,23 m2 v 1. podzemním podlaží budovy č.p. 342, Liberec XXX – 

Vratislavice nad Nisou, která je součástí p.p.č. 1345/1, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, Jednotě 

bratrské Vratislavice, Tanvaldská 263, Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec, 

IČ 028 64 711, za účelem provozování Rodinného centra Mozaika, na dobu určitou 1 rok ode 

dne účinnosti smlouvy za nájemné 10.000,-Kč/měsíc a ukládá starostovi podepsat smlouvu 

s vybraným nájemcem. 
Z :TOM                                   T : 07/2021  

Usnesení č. 250/07/2021 

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 veřejnou 

zakázku malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na dodávky 

s podpůrným využitím některých jeho paragrafů „Dodávka prezentační techniky v objektu IGI 

Vratislavice“, schvaluje cenovou nabídku společnosti ART Vision, spol. s.r.o. se sídlem Švermova 344, 

460 10 Liberec 10, IČ: 25412540, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky se společností ART Vision spol. s.r.o., Švermova 344, 460 10 Liberec 10, IČ: 

25412540 a příslušnou kupní smlouvu, dále ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na „Pronájem 

prezentační techniky v objektu IGI Vratislavice“, ukládá starostovi podepsat příslušné rozhodnutí o 

zrušení veřejné zakázky malého rozsahu a ukládá TO zajistit dodávku prezentační techniky.  

Z: starosta, TO           T: 07/2021 

Usnesení č. 251/07/2021 

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 veřejnou 

zakázku malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na dodávky 

s podpůrným využitím některých jeho paragrafů „Dodávka dálkově řízené sekačky pro TS Vratislavice“, 

schvaluje cenovou nabídku společnosti Bartoš nářadí s.r.o., se sídlem U Potoka 1482, 464 01 Frýdlant, 

IČ: 22792741, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky se společností Bartoš nářadí s.r.o., U Potoka 1482, 464 01 Frýdlant, IČ: 22792741 a příslušnou 

kupní smlouvu a ukládá TO zajistit dodávku.  

Z: starosta, TO           T: 07/2021 

 

 

 



Usnesení č. 252/07/2021 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zadávací 

dokumentaci ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na 

veřejnou zakázku „Sdružené služby dodávky elektřiny“ pro Městský obvod Liberec – Vratislavice nad 

Nisou a jeho organizace formou centrálního zadávání ve smyslu § 9 odst. 1 ZZVZ, zadanou v otevřeném 

řízení podle ust. § 56 ZZVZ, ukládá starostovi podepsat dokumenty k veřejné zakázce na sdružené 

služby dodávky elektřiny dle důvodové zprávy a ukládá KT zajistit výběrové řízení.   

Z: starosta, KT           T: 07/2021 

Usnesení č. 253/07/2021 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje zapojení ZÁKLADNÍ 

ŠKOLY, LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace, Nad Školou 278, 463 11, 

Liberec 30, do projektu „Obědy pro děti“ od organizace Women for women, o. p. s., a přijetí účelově 

určeného daru na úhradu obědů pro 10 žáků školy na období školního roku 2021/2022 (září 2021 – 

červen 2022) a ukládá vedoucímu OKŠS informovat ředitele školy o přijatém usnesení.  

Z: OKŠS           T: 07/2021 

Usnesení č. 254/07/2021 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou ve výši 
20.000,- Kč subjektu Koupaliště Sluníčko, z.s., se sídlem Liberec III-Jeřáb, Myslivecká 309/8; 
na zabezpečení projektu s pracovním názvem „COUNTRY Festival u vody“; 

2. uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Liberec – 
Vratislavice nad Nisou mezi Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou a subjektem 
Koupaliště Sluníčko, z.s., se sídlem Liberec III-Jeřáb, Myslivecká 309/8;  

a ukládá vedoucímu OKŠS zajistit uzavření smlouvy a starostovi smlouvu podepsat. 

Z: OKŠS, starosta            T: 07/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
      Ing. Vladislav Krušina                                                                                 Mgr. Libor Rygál  
            místostarosta                                                                                             člen rady 

 


