
 

 
U S N E S E N Í  

ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY 
MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 25. 10. 2021 
 

 
 
Usnesení č. 348/10/2021   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 17. 

zasedání rady MO dne 25. 10. 2021.   

Z: starosta                   T: 10/2021 
 
Usnesení č. 349/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 
plnění usnesení. 
Z: starosta                   T: 10/2021 
 
Usnesení č. 350/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost [osobní 
údaj odstraněn], ve věci prodeje části p.p.č. 2974/1, při ul. Borůvková, v k.ú. Vratislavice nad Nisou.

   
Z: TOM           T: 10/2021 

Usnesení č. 351/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 

p.p.č. 2368/11, o výměře 31 m2 (oddělené z p.p.č. 2368/3 dle GP č. 4219-35/2021 ze dne 3.9.2021), při 

ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků 

sousedních pozemků, za minimální kupní cenu 65.300,- Kč a ukládá TOM předložit majetkoprávní 

operaci k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce.  

Z: TOM           T: 12/2021 
 
Usnesení č. 352/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 

p.p.č. 1721 ke komunikaci na p.p.č. 1715, vše k.ú. Vratislavice nad Nisou, za účelem plánované stavby 

RD, dle předloženého situačního zákresu pro [osobní údaj odstraněn], a za podmínek stanovených 

technickým střediskem. 

Z: TOM              T: 11/2021 

Usnesení č. 353/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  

a) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodní  a kanalizační 

přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 1715 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 

ve prospěch pozemku p.č. 1721 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době 

[osobní údaj odstraněn], za podmínky úhrady zálohy ve výši 4 050 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. 

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

Z: starosta                       T: 11/2021 
 
Usnesení č. 354/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  

a) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení STL plynovodní  přípojky, 

vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2837/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve 



prospěch pozemku p.č. 2871 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době [osobní 

údaj odstraněn], za podmínky úhrady zálohy ve výši 6 975 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. 

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

Z: starosta                       T: 11/2021 
 
Usnesení č. 355/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  

a) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodní  a kanalizační 

přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2632/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 

ve prospěch pozemku p.č. 2610 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož 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. 

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

Z: starosta                       T: 11/2021 
 
Usnesení č. 356/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  

a) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení STL plynovodní  přípojky, 

vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 436, 488, 489/2 a 489/4 v k.ú. Vratislavice 

nad Nisou ve prospěch pozemku p.č. 489/1 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné 

době NISA REALITY s.r.o., Šumná 824, Liberec XXV – Vesec, 463 12 Liberec, za podmínky úhrady 

zálohy ve výši 4 593 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. 

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

Z: starosta                       T: 11/2021 
 
Usnesení č. 357/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  

a) ruší usnesení č. 56/02/2020  ze dne 13.2.2020  

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.  2844 a 2865/2 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 21 966 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: 11/2021 

 
Usnesení č. 358/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší usnesení č. 77/03/2021 

ze dne 8. 3. 2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace subjektu RunBo Team z. s., z důvodu 

neuskutečnění akce, na kterou měla být dotace poskytnuta.  



Z: OKŠS             T: 10/2021 

Usnesení č. 359/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje návrh personálního 

složení zástupců zřizovatele ve Školské radě Základní školy Liberec, Vratislavice nad Nisou, 

příspěvková organizace, pro nové funkční období 2021 – 2024 v tomto složení:  

1) MUDr. Zuzana Kofferová 
2) Mgr. Hana Šimková 
3) MUDr. Marek Bydžovský 

 
a ukládá vedoucímu OKŠS informovat ředitele ZŠ o přijatém usnesení.  

Z: OKŠS              T: 10/2021 

Usnesení č. 360/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) Souhlasí s předloženým návrhem 4. rozpočtového opatření roku 2021;  
b) Souhlasí s upraveným rozpočtem na rok 2021 v tomto členění:  

  
Schválený 

rozpočet 
Stav po 4.RO 

Tř. 1 – Příjmy daňové 105 190 000,00 Kč 115 298 240,00 Kč 

Tř. 2 – Příjmy nedaňové 6 260 000,00 Kč 6 339 133,50 Kč 

Tř. 3 – Příjmy kapitálové 750 000,00 Kč 950 000,00 Kč 

Tř. 4 – Přijaté transfery 27 120 000,00 Kč 27 468 224,10 Kč 

Příjmy celkem 139 320 000,00 Kč 150 055 597,60 Kč 

Tř. 5 – Výdaje běžné 112 697 000,00 Kč 113 892 987,50 Kč 

Tř. 6 – Výdaje kapitálové 64 500 000,00 Kč 91 937 600,00 Kč 

Výdaje celkem 177 197 000,00 Kč 205 830 587,50 Kč 

Financování – zůstatek BÚ 17 877 000,00 Kč 35 774 989,90 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: 11/2021 

Usnesení č. 361/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s rozpočtem na rok 

2022 v tomto členění: 

  třída Kč 

Daňové příjmy  1 121 510 000 

Nedaňové příjmy 2 5 015 000 

Kapitálové příjmy 3 700 000 

Transfery a převody 4 6 060 000 

PŘÍJMY CELKEM   133 285 000 

zapojení bankovních zůstatků 8 14 425 000 

PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ   147 710 000 

Běžné výdaje 5 110 360 000 



Kapitálové výdaje 6 37 350 000 

 VÝDAJE CELKEM   147 710 000 

a ukládá starostovi předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu MO Liberec -Vratislavice nad 

Nisou. 

Z: EO            T: 11/2021 

Usnesení č. 362/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s přidělením provozní 

dotace organizaci Koupaliště Sluníčko, z.s., Myslivecká 309/8, 460 07 Liberec 3, IČ: 46744339 - částka 

dotace: 300.000,00 Kč a ukládá starostovi předložit k projednání do ZMO. 

Z: starosta, EO                        T:11/2021 

Usnesení č. 363/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí stanovisko 

Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje, Dopravní inspektorát v Liberci, které 

neschvaluje umístění LED osvětlení přechodů pro chodce do silnice I/14, ul. Tanvaldská a tímto ruší 

veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „LED zemní osvětlení přechodů pro chodce, Vratislavice 

n.N.“ a ukládá starostovi podepsat příslušné rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky. 

Z: starosta, TO           T: 10/2021 

Usnesení č. 364/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 

6ks „podměrečných“ dřevin nacházejících se na p.p.č. 1243/69 a 1243/68, které jsou ve vlastnictví 

SML, při ulici Dlážděná v k.ú. Vratislavice nad Nisou, schvaluje jejich pokácení v době vegetačního 

klidu dřevin a pověřuje TO – DŽP k zajištění jejich pokácení.  

Z: TO, starosta             T: 10/2021 

Usnesení č. 365/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 

1ks dřeviny nacházející se na p.p.č. 36, která je ve vlastnictví SML, při ulici Za Kinem v k.ú. Vratislavice 

nad Nisou, schvaluje její pokácení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu k podání 

žádosti o pokácení dřeviny. 

Z: TO, starosta             T: 10/2021 

Usnesení č. 366/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí výzvu zaslanou Odborem 

životního prostředí MML k nápravě stavu na p.p.č. 2055/1 v k.ú. Vratislavice n.N., týkající se vymýcení 

zapojeného porostu o rozloze 6.300 m2 dle důvodové zprávy, neschvaluje jeho vymýcení a ukládá 

TO zajistit změnu druhu pozemku v katastru nemovitostí na trvalý travní porost                                               

Z:starosta, TO               T: 10/2021 

Usnesení č. 367/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí oznámení 

odboru územního plánování Magistrátu města Liberec o představení komplexního řešení návrhové 

lokality Vratislavice – Náhorní, projektu „Resort bytových domů Vratislavice n.N., p.p.č. 1207/2, k.ú. 

Vratislavice nad Nisou“ a nesouhlasí s realizací záměru výstavby projektu „Resort bytových domů 

Vratislavice n.N., p.p.č. 1207/2, k.ú. Vratislavice nad Nisou“ v rámci řešení návrhové lokality Vratislavice 

– Náhorní. 

Z: starosta, TO           T: 10/2021 

Usnesení č. 368/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje změnu veřejného 

pohřebiště na urnový háj a ukládá tajemníkovi zpracovat nový řád veřejného pohřebiště, zajistit souhlas 

Krajského úřadu Libereckého kraje a předložit řád ke schválení Radě Městského obvodu Liberec - 

Vratislavice nad Nisou.  

Z: tajemník           T: 6/2022 

 
 



Usnesení č. 369/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje aktualizovanou verzi 

směrnice pro zadávání veřejných zakázek a ukládá tajemníkovi směrnici vydat.  

Z: tajemník           T: 10/2021 

Usnesení č. 370/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje aktualizovanou verzi 

směrnice Organizační řád Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou a ukládá 

tajemníkovi směrnici vydat.  

Z: tajemník           T: 10/2021 

Usnesení č. 371/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje aktualizovanou verzi 

směrnice Pracovní řád Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou a ukládá tajemníkovi 

směrnici vydat.  

Z: tajemník           T: 10/2021 

Usnesení č. 372/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 

z jednání komisí rady. 
Z: KT                                                                                                   T:10/2021 

Usnesení č. 373/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Obsahový 

plán činnosti rady MO a zastupitelstva MO na I. pololetí 2022 a ukládá starostovi předložit tento materiál 

na jednání zastupitelstva MO.  

Z: starosta                        T: 11/2021 

Usnesení č. 374/10/2021 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje návrh programu 
jednání 5. ZMO dne 10. 11. 2021.      
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
      Ing. Vladislav Krušina                                                                                 Lukáš Pohanka 
            místostarosta                                                                                             starosta 

 


