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Z Á P I S  

Z 6. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 20. 12. 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         
 
  
6. mimořádné jednání Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou zahájil starosta Lukáš 
Pohanka, v 13:00 hod. a konstatoval, že jednání jsou přítomni 4 členové rady MO. Zapisovatelkou 
dnešního jednání je Mgr. Kristýna Spoustová. 
 
Program:   
  

1.  Informace tajemníka 

2.  Majetkoprávní operace 

3.  Informace odboru kultury, školství a sportu  

4.  Informace technického odboru 

5.  Náměty a připomínky členů rady 

 

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 6. 
mimořádného zasedání rady MO dne 20. 12. 2021.   
Z: starosta                   T: 12/2021 
Hlasování: 4 pro 

 
1. INFORMACE TAJEMNÍKA 
 

1. Smlouva o zajištění udržitelnosti projektu – snížení energetické náročnosti pavilonu 
C Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Smlouvu o zajištění 
udržitelnosti projektu mezi Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČ 70891508, 
a statutárním městem Liberec, jejímž předmětem je převod povinností a udržitelnosti dotace na projekty 
„5.1a Snížení energetické náročnosti pavilonu C Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou“ a „5.1b 
Snížení energetické náročnosti pavilonu C Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou“, které byly 
podpořeny Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním fondem životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, dle přílohy č. 1, a ukládá starostovi 
podepsat smlouvu. 
Z: starosta                    T: 12/2021 
Hlasování: 4 pro 

 
2. Zápisy z jednání komisí rady 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady. 
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Z: KT                                                                                                   T:12/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

3. Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování služeb BOZP a PO (CIVOP s.r.o.) 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dodatek č. 5 ke 
smlouvě o poskytování služeb BOZP a PO ze dne 30.8.2017, uzavřené se společností CIVOP s.r.o., IČO: 
481 15 398, sídlem K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 – Satalice, a ukládá starostovi tento dodatek podepsat. 
Z: starosta, KT                   T: 1/2022 

Hlasování: 4 pro  

 

2. MAJETKOPRÁVNÍ  OPERACE 
 
1. Záměr prodeje pozemku - p.p.č. 2075/10 (odd. z 2075/8)   
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  
p.p.č. 2075/10 o výměře 37 m2 (oddělené z p.p.č. 2075/8 o výměře 83 m2 dle GP č. 4238-134/2021 ze dne 
20.9.2021, při ul. Donská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 36.600,- Kč,- včetně, 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků sousedních pozemků a ukládá TOM předložit 
majetkoprávní operaci k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce.  
Z: TOM           T: 02/2022 
Hlasování: 4 pro 
 

2. Stanovisko k připojení nemovitosti ke komunikaci - p.p.č. 893/1     
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení p.p.č. 
893/2 ke komunikaci na p.p.č. 893/1, 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: 12/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

3. Služebnosti 
1) p.p.č. 928  

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

a) schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodní  a kanalizační 

přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich  provozování a udržování na p.p.č. 928 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 

ve prospěch pozemku p.č. 969 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době [osobní 

údaj odstraněn], za podmínky úhrady zálohy ve výši 4 000 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 

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

inženýrských sítí bude zřízena na dobu nezbytnou, určenou jako doba životnosti inženýrských sítí, 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: 01/2022 
Hlasování: 4 pro 
 

2) p.p.č. 1292/1 – ČEZ Distribuce, a.s.  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  

a) 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. 1292/1 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 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 
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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: 01/2022 
Hlasování: 4 pro 
 

3) p.p.č. 2675 - ČEZ Distribuce, a.s. 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  

a) 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. 2675 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 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: 01/2022 
Hlasování: 4 pro 
 

4. Změna usnesení – služebnost - p.p.č. 1243/1, 1243/54, 1243/60, 1243/61, 1243/63, 
1243/64, 1243/65, 1243/66, 1243/67, 1248/1, 1248/4, 1256, 1260/1, 1260/13, 1264/1, 1265, 
1271, 1280/1, 1292/1, 1295, 1302/1, 1303/13, 1314/10, 1333, 1352/1 a 1886/15 – a-net Liberec 
s.r.o.     
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  :  
a) ruší usnesení č. 474/11/2016 ze dne 7.11.2016 a usnesení č. 214/05/2017 ze dne 9.5.2017 
b) schvaluje zřízení služebnosti komunikační sítě zakládající právo uložení komunikační sítě (optického 
kabelu), včetně jejího ochranného vedení, trubek a dalších součástí, provozu komunikační sítě a 
nezbytného příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu komunikační sítě na p.p.č. 1243/1, 1243/54, 1243/60, 
1243/61, 1243/63, 1243/64, 1243/65, 1243/66, 1243/67, 1248/1, 1248/4, 1256, 1260/1, 1260/13, 1264/1, 
1265, 1271, 1280/1, 1292/1, 1295, 1302/1, 1303/13, 1314/10, 1333, 1352/1 a 1886/15  v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, na dobu životnosti příslušné komunikační sítě, tj. na dobu, po kterou je komunikační síť 
schopna plnit svoji funkci jako celek, pro a-net Liberec s.r.o., Hradební 654/32, Liberec VI-Rochlice, 460 
06 Liberec,  IČ 286 87 965 za cenu 315 630 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: 01/2022 
Hlasování: 4 pro 
 

3. INFORMACE ODBORU KULTURY, ŠKOLSTVÍ A SPORTU 
 
1. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo - kronika  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dodatek č. 7 ke 
Smlouvě o dílo č. 128/2015/06; vedení a zpracování kroniky Městského obvodu Liberec – Vratislavice 
nad Nisou pro rok 2022; uzavřený s Mgr. Ivou Pokornou, [osobní údaj odstraněn] a ukládá starostovi 
dodatek podepsat. 
Z: OKŠS                                                                                                                     T: 12/2021 
Hlasování: 4 pro 

 
2. Smlouva o poskytnutí příspěvku na výdej obědů; Domov pro seniory Vratislavice nad 
Nisou  
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
příspěvku na výdej obědů pro seniory, s příjemcem Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace, 
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U Sila 321, 463 11 Liberec; IČ: 10898174; na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a ukládá 
starostovi smlouvu podepsat. 
Z: OKŠS                                                                                                                     T: 12/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na výdej obědů; SeneCura Liberec    
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 2 ke 
Smlouvě o poskytnutí příspěvku na výdej obědů pro seniory, s příjemcem SeneCura SeniorCentrum 
Liberec s.r.o., se sídlem Praha-Slivenec, Slivenec, Ke Smíchovu 1144/144, na dobu určitou od 1. 1. 2022 
do 31. 12. 2022; a ukládá starostovi smlouvu podepsat. 
Z: OKŠS                                                                                                                     T: 12/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

4. Dodatky č. 9 ke Smlouvám o poskytnutí příspěvku na rozvoz obědů pro seniory do 
domácností odběratelů 

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dodatky č. 9 ke 
Smlouvě o poskytnutí příspěvku; rozvoz obědů do domácností odběratelů; na dobu určitou od 1. 1. 2022 
do 31. 12. 2022; s příjemci: 
a) MCU Koloseum, o.p.s., Gen. Svobody 83, Liberec 13, IČ 25405080 
b) Centrum zdravotní a sociální péče, Krejčího 1172/3, Liberec 6, IČ 65100654 
c) GastroVan, s. r. o., Karlinská 144, Liberec 20, IČ 22797831  
a ukládá starostovi dodatky ke smlouvám podepsat. 
Z: OKŠS                                                                                                                     T: 12/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce osobního vozidla Škoda Fabia Com HTP pro MŠ 
Lísteček   
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 2 ke 
smlouvě o výpůjčce osobního vozidla Škoda Fabia Com HTP Ambie L4 oranžová, reg. zn. 2L6 6022, VIN: 
TMBHY46Y874114850 pro Mateřskou školu „Lísteček“, Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, 
se sídlem Východní 270, Liberec XXX, IČ: 46746480, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi dodatek 
podepsat. 
Z: OKŠS                                                                                                                     T: 12/2021 
Hlasování: 4 pro 

 
4. INFORMACE TECHNICKÉHO ODBORU 
 
1. Oznámení KULK o podání žádosti o vydání IP (integrované povolení) pro zařízení 
GALVANOTECHNA, Liberec XXX – Vratislavice n. N.  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí oznámení 
Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství o podání žádosti o vydání 
integrovaného povolení pro zařízení „Povrchové úpravy kovů Vratislavice nad Nisou“ společnosti 
GALVANOTECHNA, družstvo, U Šamotky 1153, Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec, 
IČ: 18385451 a nesouhlasí s vydáním integrovaného povolení pro zařízení „Povrchové úpravy kovů 
Vratislavice nad Nisou“ 
Z: starosta, TO           T: 12/2021 
Hlasování: 4 pro 
 

5. NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY ČLENŮ RADY 
 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 13:49 hod. 
 

Zápis provedla zapisovatelka dne 20.12.2021 
 
 

Zápis byl podepsán dne 05.01.2022 
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…………………………………..                                                                ………………………………               
       Ing. Vladislav Krušina                                                                                 Lukáš Pohanka 
             místostarosta                                                                                             starosta 


