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Z Á P I S  

Z 5. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 16. 08. 2021 

 
Přítomni:      Lukáš Pohanka – starosta 
                         Mgr. Libor Rygál – člen rady 

Ing. Vladislav Krušina – místostarosta  
Mgr. Vladimíra Hoření – člen rady  
  
 

Omluveni:  Mgr. Pavel Svoboda – tajemník 
  Ing. Jiří Mejsnar – člen rady 
 
      
5. mimořádné jednání Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou zahájil starosta Lukáš 
Pohanka v 8:25 hod. a konstatoval, že jednání jsou přítomni 4 členové rady MO. Zapisovatelkou dnešního 
jednání je Mgr. Kristýna Spoustová. 
 
Program:   
 

1.  Informace technického odboru 

2.  Majetkoprávní operace 

3.  Informace ekonomického odboru 

4.  Náměty a připomínky členů rady 

 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 
5. mimořádného zasedání rady MO dne 16. 08. 2021.   
Z: starosta                   T: 08/2021 
Hlasování: 4 pro 

 
1. INFORMACE TECHNICKÉHO ODBORU 
 

1. VZMR - „Dodávka inteligentních ukazatelů rychlosti pro 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 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na dodávky 
s podpůrným využitím některých jeho paragrafů „Dodávka inteligentních ukazatelů rychlosti pro 
Vratislavice n.N.“, schvaluje cenovou nabídku společnosti Gornex s.r.o., se sídlem Vinohradská 2165/48, 
120 00 Praha 2, IČ: 278 81 598, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky se společností Gornex s.r.o., Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2, IČ: 278 81 598 
a příslušnou smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit realizaci akce.      
Z: starosta, TO           T: 08/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

2. Veřejná zakázka malého rozsahu – „Správa a údržba veřejného osvětlení Vratislavice 
n.N. na období 2021 - 2025“ 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí    protokol o 
otevírání obálek a zprávu o hodnocení nabídek a výsledek posouzení splnění podmínek účasti 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Správa a údržba veřejného osvětlení v k.ú. 
Vratislavice n.N. na období 2021 - 2025“, dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
schvaluje cenovou nabídku společnosti ESRAM s.r.o., se sídlem Pražská 2197/94, 466 01 Jablonec nad 
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Nisou, IČ: 257967780, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky se společností ESRAM s.r.o., Pražská 2197/94, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 
257967780 a příslušnou smlouvu o správě a údržbě veřejného osvětlení. 
Z: starosta, TO           T: 08/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

3. VZMR – „Oprava havarijního stavu místní komunikace ul. Za Tratí, Vratislavice n.N.“ 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výzvu a základní 
údaje zadávací dokumentace na stavební práce zadanou jako VZMR ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek s podpůrným využitím některých jeho paragrafů na stavbu „Oprava 
havarijního stavu místní komunikace ul. Za Tratí, Vratislavice n.N.“, ukládá starostovi podepsat 
dokumenty k veřejné zakázce a ukládá TO zajistit výběrové řízení. 
Z: starosta, TO           T: 08/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

4. Cenová nabídka na opravu stožárů veřejného osvětlení v Zámeckém parku   
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, IČ: 47307781 na opravu 
stožárů veřejného osvětlení v Zámeckém parku, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat 
příslušnou smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit realizaci akce. 
Z: starosta, TO           T: 08/2021 
Hlasování: 4 pro 

5. Informace o podzimním svozu  VOK a mobilním svozu NO v k.ú. Vratislavice nad Nisou 

Usnesení: 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí Plán podzimního svozu odpadů VOK a 
mobilního svozu NO v k.ú. Vratislavice n. N. v roce 2021 a ukládá TO zajistit informování občanů. 
Z: TO, starosta             T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

6. Žádost ředitelky MŠ Lísteček o převod finančních prostředků z rezervního fondu   
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost ředitelky 
Mateřské školy "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace o převod finančních 
prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 20.000 Kč na základě § 30, odst. 4 zákona č. 
250/2000 Sb. a zároveň schvaluje úhradu nákladů k instalaci nové datové sítě a WIFI v budově v ulici 
Tanvaldská č.p. 282, dle důvodové zprávy. 
Z: starosta, TO           T: 08/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

7.  Cenová nabídka na opravu 1 ks kamery MKDS a 2 ks WIFI v Zámeckém parku  
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, IČ: 47307781 na výměnu 1 
ks IP multisenzorové kamery a 2 ks WIFI v Zámeckém parku z důvodu poškození bleskem, dle důvodové 
zprávy, ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo na výměnu zařízení a ukládá TO zajistit 
podklady k pojistné události.  
Z: starosta, TO           T: 08/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

8. Žádost o schválení - aktualizaci rozhodnutí – uložení IS v ulici Pod Skalkou na p.p.č. 
2431/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost TO-DŽP 
o aktualizaci rozhodnutí – uložení IS v ulici Pod Skalkou na p.p.č. 2431/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
pro [osobní údaj odstraněn] a ukládá TO zajistit projektovou dokumentaci žadatele na stavebním úřadu 
v Liberci pro ověření žádosti. 
 Z: TO, starosta             T: 8/2021 
Hlasování: 4 pro 
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9. Smlouva o možnosti provést stavbu „Most ev.č. 2873-1 přes Nisu ve Vratislavicích n.N. 
u kina“ s KSSLK, p.o. 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Smlouvu o možnosti 
provést stavbu „Most ev. č. 2873-1 přes Nisu ve Vratislavicích n.N. u kina“ s Krajskou správou silnic 
Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ: 709 
46 078, na p.p.č. 3, 7/4, 175/4, 175/6, 175/7 v k.ú. Vratislavice n.N.  
Z: starosta, TO           T: 08/2021 
Hlasování: 4 pro 

 
2. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE 
 
1. Změny usnesení – služebnosti  
 1) p.p.č. 888, 909, 924, 925, 2874/1,2885/14 - ČEZ Distribuce, a.s. 
Usnesení: 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  

a) ruší usnesení č. 24/01/2019 ze dne 23.1.2019  

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat, 

činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN – 

přípojka), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č.  888, 909, 924, 925, 2874/1 a 2885/14 

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, pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 

247 29 035, za konečnou cenu 100 050 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: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 

 
2) p.p.ř. 1523, 1541/1 - ČEZ Distribuce,a.s. 

Usnesení: 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  

a) ruší usnesení č. 62/12/2018 ze dne 12.12.2018  

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo :   

ba) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční 

soustavy (zemní kabelové vedení NN – přípojka), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na 

p.p.č.  1523 a 1541/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou  
bb) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční 

soustavy (rozpojková skříň v pilíři), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 1541/1 
v k.ú. Vratislavice nad Nisou, 

vše na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 

svoji funkci jako celek, pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035, za konečnou 

cenu 10 500 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: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

3) p.p.č. 593 -  ČEZ Distribuce,a.s. 
Usnesení: 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  

a) ruší usnesení č. 135/03/2015/b) ze dne 2.3.2015  

b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat, 

činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN), vstupu 

a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 593 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, pro 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035, za konečnou cenu 93 500 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: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 
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3. INFORMACE EKONOMICKÉHO ODBORU 
 
1. Poskytnutí věcného daru a výpůjčky 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje věcný dar v hodnotě 
17.000 Kč organizaci Azyl pes Krásný Les, z. s., č.p. 3, 464 01 Krásný Les, IČ: 2391660, a ukládá 
starostovi podepsat darovací smlouvu. 
Z: starosta           T: 08/2021 
Hlasování: 4 pro 
 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výpůjčku 1 ks 
rozkládacího nůžkového stanu s potiskem organizaci Azyl pes Krásný Les, z. s., č.p. 3, 464 01 Krásný 
Les, IČ: 2391660, a ukládá starostovi podepsat smlouvu o výpůjčce. 
Z: starosta           T: 08/2021 
Hlasování: 4 pro 

 

4. NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY ČLENŮ RADY 
 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 8:54 hod. 
 

Zápis provedla zapisovatelka dne 16. 08. 2021 
 

Zápis byl podepsán dne 31. 08. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………               
       Ing. Vladislav Krušina                                                                                 Lukáš Pohanka 
             místostarosta                                                                                              starosta 


