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Z Á P I S  

Z 13. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 30. 08. 2021 

 
Přítomni:       Ing. Vladislav Krušina – místostarosta 

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

Mgr. Pavel Svoboda – tajemník 
 
 

Omluveni:  Ing. Jiří Mejsnar – člen rady    
   
13. jednání Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou zahájil starosta Lukáš Pohanka, 
v 19:45 hod. a konstatoval, že jednání jsou přítomni 4 členové rady MO. Zapisovatelkou dnešního jednání 
je Mgr. Kristýna Spoustová. 
 
Program:   
 

1.  Kontrola usnesení 

2.  Majetkoprávní operace 

3.  Informace odboru kultury, školství a sportu 

4.  Informace ekonomického odboru 

5.  Informace technického odboru 

6.  Informace tajemníka 

7.  Organizační zajištění 4. ZMO dne 15. 9. 2021 

8.  Náměty a připomínky členů rady 

 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 13. 
zasedání rady MO dne 30.08.2021.   
Z: starosta                   T: 08/2021 
Hlasování: 4 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: 08/2021 
Hlasování: 4 pro 

 
2. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE 
 

1. Záměr prodeje pozemků 
1) p.p.č. 719 

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost [osobní údaj 
odstraněn], o prodej p.p.č. 719, při ul. Dlouhomostecká a Souběžná, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
Z: TOM                   T: 09/2021 
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Hlasování: 4 pro 

 
2) část p.p.č. 1473 

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost [osobní údaj 
odstraněn], o prodej části p.p.č. 1473, ul. Pobočná, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
Z: TOM                   T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 

 
3) p.p.č. 2689/7, 2689/9 

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost [osobní údaj 
odstraněn], o prodej p.p.č. 2689/7 a 2689/9, při ul. Nad Školou, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
Z: TOM                   T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

2. Prodej pozemku - p.p.č. 1700/3 (odd. z p.p.č. 1700/1) 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 
1700/3, o výměře 9 m2, (oddělené z p.p.č. 1700/1 dle GP č. 4191-19/2021 ze dne 12.4.2021), při ul. Za 
Mlýnem, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, [osobní údaj odstraněn], za kupní cenu 13.000 Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 60 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO.   
Z: TOM           T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

3. Výkupy pozemků    
 1) p.p.č. 2455/5 (odd. z p.p.č. 2455/4) 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výkupem p.p.č. 2455/5 
o výměře 27 m2 (oddělené z p.p.č. 2455/4 dle GP č. 4118-1078/2020 ze dne 17.8.2020), při ul. Pod Skalkou 
a Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví [osobní údaj odstraněn] do vlastnictví statutárního 
města Liberec, sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1, IČ 00262978, za kupní cenu 40.500,- Kč 
a ukládá starostovi předložit majetkoprávní operaci k projednání v zastupitelstvu MO.   
Z: TOM                   T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

 2) p.p.č. 957/1 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výkupem p.p.č. 957/1 
o výměře 5583 m2, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví [osobní údaj odstraněn], 
do vlastnictví statutárního města Liberec, sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec I, IČ 00262978, za 
kupní cenu 2,233.200,- Kč a ukládá starostovi předložit majetkoprávní operaci k projednání 
v zastupitelstvu MO.   
Z: TOM                   T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 

 
3) p.p.č. 2064/3 a 2064/4 (odd. z p.p.č. 2064/1) – změna usnesení 

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší své usnesení č. 175/05/2021 
ze dne 17.05.2021 a souhlasí s výkupem p.p.č. 2064/3 o výměře 224 m2 a p.p.č. 2064/4 o výměře 33 m2 
(oddělené z p.p.č. 2064/1 dle GP č. 4182-31/2021 ze dne 9.6.2021), při ul. Donská, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, z vlastnictví [osobní údaj odstraněn] do vlastnictví statutárního města Liberec, sídlem nám. Dr. E. 
Beneše 1, 460 01 Liberec 1, IČ 00262978, za kupní cenu 514.000,- Kč a ukládá starostovi předložit 
majetkoprávní operaci k projednání v zastupitelstvu MO.   
Z: TOM                   T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 

 
4) p.p.č. 1734, 1348/1 a 1348/10 – podání žádosti u SPÚ 

Usnesení: 
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Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s podáním žádosti o 
úplatný převod p.p.č. 1347, 1348/1 a 1348/10, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví ČR – Státního 
pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 01312774 do vlastnictví statutárního města 
Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978 a ukládá starostovi předložit materiál k 
projednání v zastupitelstvu MO.   
Z: TOM               T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

4. Přijetí daru od LK - Domov seniorů - p.p.č. 1845/5, 1845/12, 1845/23, 1845/26, 2149/1, 
2150/1, 2153 vč. čp. 321, 2209/3 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s přijetím daru p.p.č. 
1845/5, 1845/12, 1845/23, 1845/26, 2149/1, 2150/1, 2153 vč. čp. 321, 2209/3 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou z vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 01 Liberec IV, IČ: 70891508, ve správě Domov 
pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, Liberec XXX-
Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec, IČ 71220038, do vlastnictví statutárního města Liberec, nám. Dr. 
E. Beneše 1, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978, a správy a užívání Městského obvodu Liberec Vratislavice 
nad Nisou, a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 
Z: TOM                T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

5. Služebnosti 
  1) p.p.č. 590, 594 – ČEZ Distribuce, a.s.  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  

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

činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy (HDPE trubka pro optické 

kabely), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 590 a 594 v k.ú. Vratislavice nad 

Nisou, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035, za podmínky úhrady zálohy 

ve výši 180 625 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, a za 

podmínek stanovených technickým střediskem. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu 

nezbytnou, určenou jako doba životnosti inženýrské sítě, resp. souvisejícího zařízení. Za dobu 

živostnosti inženýrské sítě se považuje doba, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 

jako celek v souladu s požadavky dle platných předpisů a technických norem a bez ohrožení okolí 

a/nebo života a zdraví třetích osob. Za dobu životnosti sítě či souvisejícího zařízení se nepovažuje 

neomezená či jinak neurčitá doba. 

2) a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

Z: starosta                       T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 

  
2) p.p.č. 3489  

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  

1) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodní přípojky, vstupu a 

vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 3489 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve prospěch pozemků 

p.č. 3447 a 3445 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž vlastníkem jsou v současné době [osobní údaj 

odstraněn] za podmínky úhrady zálohy ve výši 2 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty 

v platné zákonné výši, a za podmínek stanovených technickým střediskem. Služebnost inženýrské sítě 

bude zřízena na dobu nezbytnou, určenou jako doba životnosti inženýrské sítě, resp. souvisejícího 

zařízení. Za dobu živostnosti inženýrské sítě se považuje doba, po kterou je inženýrská síť schopna plnit 

svoji funkci jako celek v souladu s požadavky dle platných předpisů a technických norem a bez ohrožení 

okolí a/nebo života a zdraví třetích osob. Za dobu životnosti sítě či souvisejícího zařízení se nepovažuje 

neomezená či jinak neurčitá doba. 

2) a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

Z: starosta                       T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

3) p.p.č. 2835 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  
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1) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodní přípojky, vstupu a 

vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2835 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve prospěch pozemku 

p.č. 3130/1 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem jsou v současné době [osobní údaj odstraněn], 

za podmínky úhrady zálohy ve výši  2 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 

zákonné výši, a za podmínek stanovených technickým střediskem. Služebnost inženýrské sítě bude 

zřízena na dobu nezbytnou, určenou jako doba životnosti inženýrské sítě, resp. souvisejícího zařízení. 

Za dobu živostnosti inženýrské sítě se považuje doba, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji 

funkci jako celek v souladu s požadavky dle platných předpisů a technických norem a bez ohrožení okolí 

a/nebo života a zdraví třetích osob. Za dobu životnosti sítě či souvisejícího zařízení se nepovažuje 

neomezená či jinak neurčitá doba. 

2) a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

Z: starosta                       T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

4) p.p.č. 1340/1, 1340/19, 1340/20, 1340/27, 1385/2, 1386, 1400/1, 1400/3, 1401, 
1431/4, 1933/2, 1933/4, 1933/6 -  ČEZ Distribuce, a.s.  

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  

1) 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. 1340/1, 1340/19, 1340/20, 1340/27, 1385/2, 

1386, 1400/1, 1400/3, 1401, 1431/4, 1933/2, 1933/4 a  1933/6 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, pro ČEZ 

Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035, za podmínky úhrady zálohy ve výši 122 550 

Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, a za podmínek 

stanovených technickým střediskem. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu nezbytnou, 

určenou jako doba životnosti inženýrské sítě, resp. souvisejícího zařízení. Za dobu živostnosti 

inženýrské sítě se považuje doba, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek v 

souladu s požadavky dle platných předpisů a technických norem a bez ohrožení okolí a/nebo života a 

zdraví třetích osob. Za dobu životnosti sítě či souvisejícího zařízení se nepovažuje neomezená či jinak 

neurčitá doba. 

2) a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

Z: starosta                       T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

5) p.p.č. 2837/1 – SVS a.s. (DP REAL IMMO Tyršův vrch s.r.o.) 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení splaškové kanalizace, vstupu 

a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2837/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, pro 
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 490 99 469 (investor 
DP REAL IMMO Tyršův vrch s.r.o., Preslova 700/76, Stránice, 602 00 Brno, IČ 096 90 867), za 
podmínky úhrady zálohy ve výši 2 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné 
zákonné výši, a za podmínek stanovených technickým střediskem. Služebnost inženýrské sítě bude 
zřízena na dobu nezbytnou, určenou jako doba životnosti inženýrské sítě, resp. souvisejícího zařízení. 
Za dobu živostnosti inženýrské sítě se považuje doba, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svo ji 
funkci jako celek v souladu s požadavky dle platných předpisů a technických norem a bez ohrožení 
okolí a/nebo života a zdraví třetích osob. Za dobu životnosti sítě či souvisejícího zařízení se 
nepovažuje neomezená či jinak neurčitá doba. 

2) a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

Z: starosta                       T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

 
6) p.p.č. 2796/1 -  SVS a.s. (DP REAL IMMO  s.r.o.) 

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje změnu Smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě č.j. 6100/2018/338 ze dne 

15.6.2018 mezi statutárním městem Liberec a DP REAL IMMO s.r.o., Preslova 700/76, Stránice, 602 

00 Brno, IČ 282 61 496 dle znění dodatku č.1 v příloze, a ukládá starostovi projednat tuto 

majetkoprávní operaci v následných orgánech 
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Z: starosta                       T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

7) p.p.č. 1873/1 a 1877/6 – SVS a.s. ( DPREAL IMMO investiční, s.r.o.) 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje změnu Smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě č.j. 6100/2018/339 ze dne 

6.6.2018 mezi statutárním městem Liberec a DP REAL IMMO investiční, s.r.o., Preslova 700/76, 

Stránice, 602 00 Brno, IČ 046 79 865 dle znění dodatku č.1 v příloze, a ukládá starostovi projednat 

tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

Z: starosta                       T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

8) p.p.č. 3284/2, 3377/1 -  ČEZ Distribuce, a.s.  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  

1) 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. 3284/2 a 3377/1 v k.ú. Vratislavice nad 

Nisou, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035, za podmínky úhrady zálohy 

ve výši 63 450 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, a za 

podmínek stanovených technickým střediskem. Služebnost inženýrské sítě bude zřízena na dobu 

nezbytnou, určenou jako doba životnosti inženýrské sítě, resp. souvisejícího zařízení. Za dobu 

živostnosti inženýrské sítě se považuje doba, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci 

jako celek v souladu s požadavky dle platných předpisů a technických norem a bez ohrožení okolí 

a/nebo života a zdraví třetích osob. Za dobu životnosti sítě či souvisejícího zařízení se nepovažuje 

neomezená či jinak neurčitá doba. 

2) a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

Z: starosta                       T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

9) p.p.č. 2881/1  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  

1) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení kanalizační přípojky, vstupu a 

vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2881/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve prospěch 

pozemků p.č. 2902 a 2903 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž vlastníkem je v současné době [osobní 

údaj odstraněn], za podmínky úhrady zálohy ve výši 2 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 

hodnoty v platné zákonné výši, a za podmínek stanovených technickým střediskem. Služebnost 

inženýrské sítě bude zřízena na dobu nezbytnou, určenou jako doba životnosti inženýrské sítě, resp. 

souvisejícího zařízení. Za dobu živostnosti inženýrské sítě se považuje doba, po kterou je inženýrská 

síť schopna plnit svoji funkci jako celek v souladu s požadavky dle platných předpisů a technických 

norem a bez ohrožení okolí a/nebo života a zdraví třetích osob. Za dobu životnosti sítě či souvisejícího 

zařízení se nepovažuje neomezená či jinak neurčitá doba. 

2) a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 

Z: starosta                       T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

10) p.p.č. 460 a 590  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost [osobní údaj 
odstraněn] o zřízení služebnosti za účelem vedení kanalizační přípojky na p.p.č. 460 a 590 v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM žadatelku informovat.  
Z: TOM                        T: 09/2021 

Hlasování: 4 pro 
 

3. INFORMACE ODBORU KULTURY, ŠKOLSTVÍ A SPORTU 
 

1. Dohoda o užívání prostor sokolovny subjektem Šerm Liberec, z. s. 
Usnesení: 
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Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje:  
1. uzavření dohody o užívání prostor v sokolovně Vratislavice se subjektem ŠERM Liberec, z. s. se 

sídlem Gagarinova 793/5, 46007, Liberec 6, IČ 22715436, na dobu určitou od 1. 9. 2021 do 30. 
6. 2022; 

2. cenové zvýhodnění pro uvedenou organizaci platné výhradně pro činnosti související 
s tréninkovou činností subjektu a prací s dětmi a mládeží do 18 let, ve výši 25% z aktuálních 
ceníkových cen pronájmu prostor;  

a ukládá vedoucímu OKŠS informovat subjekt o přijatém usnesení a podepsat dohodu o užívání prostor.  
Z: OKŠS             T: 08/2021 
Hlasování: 4 pro 

 
2. Dohoda o užívání prostor sokolovny subjektem Akademie sportu Liberec, z. s. 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje:  

1. uzavření dohody o užívání prostor v sokolovně Vratislavice se subjektem Akademie sportu 
Liberec, z. s., se sídlem Kořenovská 986, 463 11, Liberec 30, IČ 06778810, na dobu určitou od 
1. 9. 2021 do 30. 6. 2022; 

2. cenové zvýhodnění pro uvedenou organizaci platné výhradně pro činnosti související 
s tréninkovou činností subjektu a prací s dětmi a mládeží do 18 let, ve výši 25% z aktuálních 
ceníkových cen pronájmu prostor;  

a ukládá vedoucímu OKŠS informovat subjekt o přijatém usnesení a podepsat dohodu o užívání prostor.  
Z: OKŠS             T: 08/2021 
Hlasování: 4 pro 

 
3. Žádost o čerpání financí z investičního fondu 

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost na čerpání 
investičního fondu ZÁKLADNÍ ŠKOLY, LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková 
organizace, Nad Školou 278, Liberec 30, 463 11 z důvodu pořízení hracího prvku – výstupní schody ke 
skluzavce pro dětské hřiště, v celkové výši do 80.000 Kč vč. DPH.    
Z: OKŠS                                                                                                                     T: 08/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

3. INFORMACE EKONOMICKÉHO ODBORU 
 
1. 3. rozpočtové opatření roku 2021 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) Souhlasí s předloženým návrhem 3. rozpočtového opatření roku 2021;  
b) Souhlasí s upraveným rozpočtem na rok 2021 v tomto členění:  

  
Schválený 
rozpočet 

Stav po 3.RO 

Tř. 1 – Příjmy daňové 105 190 000,00 Kč 108 948 240,00 Kč 

Tř. 2 – Příjmy nedaňové 6 260 000,00 Kč 6 993 168,00 Kč 

Tř. 3 – Příjmy kapitálové 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 

Tř. 4 – Přijaté transfery 27 120 000,00 Kč 30 832 865,00 Kč 

Příjmy celkem 139 320 000,00 Kč 147 524 273,00 Kč 

Tř. 5 – Výdaje běžné 112 697 000,00 Kč 114 082 785,00 Kč 

Tř. 6 – Výdaje kapitálové 64 500 000,00 Kč 97 387 600,00 Kč 

Výdaje celkem 177 197 000,00 Kč 211 470 385,00 Kč 

Financování – zůstatek BÚ 17 877 000,00 Kč 43 946 112,00 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: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 

 
2. Plnění a čerpání rozpočtu za období 1-7/2021 

Usnesení: 
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Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 
plnění a čerpání rozpočtu za období 1-7/2021 a ukládá starostovi předložit informaci na vědomí do 
Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou. 
Z: EO, starosta                  T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 

 
3. Rozpočet na rok 2021 – Domov seniorů Vratislavice, p. o. 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený návrh 
rozpočtu na rok 2021 organizace Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace, IČ 10898174 a 
pověřuje vedoucí EO zveřejněním rozpočtu v souladu s platnou legislativou. 
Z: EO           T: 08/2021 
Hlasování: 4 pro 

 
4. Žádost o finanční výpomoc  

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost o finanční 
výpomoc [osobní údaj odstraněn] vzhledem k poskytnuté věcné pomoci spočívající v přistavení 
kontejnerů, odvozu odpadu a poskytnutí jiné věcné pomoci na místě a ukládá vedoucí EO informovat 
žadatelku o rozhodnutí Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou. 
Z: EO           T: 08/2021 
Hlasování: 4 pro 

 
5. Žádost ředitelky MŠ Sídliště o převod finančních prostředků z rezervního fondu do 
fondu investic   
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost ředitelky 
Mateřské školy "SÍDLIŠTĚ", Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace o převod finančních 
prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 40.000 Kč na základě § 30, odst. 4 zákona č. 
250/2000 Sb. na rozšíření kamerového systému. 
Z: EO            T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 

 

5. INFORMACE TECHNICKÉHO ODBORU 
 
1. VZMR – „Oprava havarijního stavu místní komunikace ul. Za Tratí, 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 stavební práce 
s podpůrným využitím některých jeho paragrafů „Oprava havarijního stavu místní komunikace ul. Za Tratí, 
Vratislavice n.N.“, schvaluje cenovou nabídku společnosti EUROVIA CS, a s., se sídlem U Michelského 
lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ: 45274924, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí 
o výběru nejvhodnější nabídky se společností EUROVIA CS a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 
Praha 4, IČ: 45274924 a příslušnou smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit realizaci akce.      
Z: starosta, TO           T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 

 
2. VZMR – „LED zemní osvětlení přechodů pro chodce, 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 „LED zemní osvětlení přechodů pro chodce, Vratislavice 
n.N.“, schvaluje cenovou nabídku společnosti Gornex s.r.o., se sídlem Vinohradská 2165/46, 120 00 
Praha 2, IČ: 27881598, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky se společností Gornex s.r.o., Vinohradská 2165/46, 120 00 Praha 2, IČ: 27881598 
a příslušnou kupní smlouvu a ukládá TO zajistit realizaci akce.      
Z: starosta, TO           T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 
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3. VZMR – „VAPARK VRATISLAVICE N.N. - KOMUNIKACE“ 
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 „VAPARK 
VRATISLAVICE N. N. - KOMUNIKACE“, ukládá starostovi podepsat dokumenty k veřejné zakázce a 
ukládá TO zajistit výběrové řízení. 
Z: starosta, TO           T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 

 
4. VZMR – „VAPARK VRATISLAVICE N.N. - MOBILIÁŘ“ 
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 „VAPARK 
VRATISLAVICE N. N. - MOBILIÁŘ“, ukládá starostovi podepsat dokumenty k veřejné zakázce a ukládá 
TO zajistit výběrové řízení. 
Z: starosta, TO           T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 

 
5. VZMR – „VAPARK VRATISLAVICE N.N. – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ“ 
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 „VAPARK 
VRATISLAVICE N. N. – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ“, ukládá starostovi podepsat dokumenty k veřejné zakázce 
a ukládá TO zajistit výběrové řízení. 
Z: starosta, TO           T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 

 
6. Cenová nabídka na dodávku mostovky lávky v Zámeckém parku 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje cenovou nabídku 
spol. Zástěra s.r.o., se sídlem Vnější 1389, 463 11 Liberec 30, IČ: 28734165 na výrobu a dodávku 
dřevěné mostovky lávky v Zámeckém parku, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat 
příslušnou smlouvu o dílo 
Z: starosta, TO           T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 

 
7. Cenová nabídka spol. BREX, spol. s.r.o. na úpravu venkovních ploch před objektem 
IGI Vratislavice 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje cenovou nabídku 
spol. BREX, spol. s r.o., se sídlem Karlovská 205, 460 10, Liberec XXII – Horní Suchá, IČ: 40232549 na 
realizaci úprav vnějších ploch před objektem IGI Vratislavice a ukládá starostovi podepsat příslušnou 
smlouvu o dílo 
Z: starosta, TO           T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

8. Cenová nabídka spol. BREX, spol. s.r.o. na doplnění AV techniky + kamer + EZS v 
objektu IGI Vratislavice 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje cenovou nabídku 
spol. BREX, spol. s r.o., se sídlem Karlovská 205, 460 10, Liberec XXII – Horní Suchá, IČ: 40232549 na 
doplnění AV techniky, (projektory, plátna, kabeláže) a kamerového systému a EZS v objektu IGI 
Vratislavice, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo 
Z: starosta, TO           T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 
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9. Cenová nabídka spol. Reykokeyko s.r.o. na opravu poškozeného osvětlení kostela 
Nejsvětější trojice 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí protokol o 
zjištění rozsahu závad na nasvícení kostela Nejsvětější trojice, kdy dne 17.7.2021 ve 23.00 došlo 
k vyhoření celého systému nasvícení kostela, schvaluje cenovou nabídku společnosti Reykokeyko s.r.o., 
se sídlem Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem na výměnu celého systému nasvícení, vč. nového 
rozvaděče a svítidel, ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit realizaci 
opravy.  
Z: starosta, TO           T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 

 
6. INFORMACE TAJEMNÍKA 
 
1.  Zápis z jednání komise rady 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápis z jednání 
komise rady. 
Z: KT                                                                                                   T:09/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

2. Veřejná zakázka - „Sdružené služby dodávky elektřiny“ pro MO Vratislavice   - zrušení 
a opakované vyhlášení 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výsledek 
soutěže o veřejnou zakázku „Sdružené služby dodávky elektřiny“ pro Městský obvod Liberec – 
Vratislavice nad Nisou a jeho organizace, která byla zadána v otevřeném řízení podle ust. § 56 ZZVZ, 
schvaluje zrušení veřejné zakázky z důvodu nepředložení žádné cenové nabídky, ukládá starostovi 
podepsat rozhodnutí o zrušení soutěže o veřejnou zakázku, a dále schvaluje zadávací dokumentaci ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na opakovanou soutěž 
o 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 opakované veřejné zakázce na 
sdružené služby dodávky elektřiny dle důvodové zprávy a ukládá KT zajistit výběrové řízení.   
Z: starosta, KT           T: 09/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

7. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ 4. ZMO DNE 15. 09. 2021 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje návrh programu 
jednání 4. ZMO dne 15. 9. 2021.  
Hlasování: 4 pro 
 

8. NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY ČLENŮ RADY 
 
 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 20:52 hod. 
 

Zápis provedla zapisovatelka dne 30.08.2021 
 

Zápis byl podepsán dne 14.09.2021 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………               
       Ing. Vladislav Krušina                                                                                 Lukáš Pohanka 
             místostarosta                                                                                             starosta 


