
 

 
U S N E S E N Í  

Z 1. ZASEDÁNÍ RADY 
MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 10. 01. 2022 
 

 
 
Usnesení č. 01/01/2022 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 1. 

zasedání rady MO dne 10. 01. 2022.   

Z: starosta                   T: 01/2022 
 
Usnesení č. 02/01/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  

p.p.č. 2696, o výměře 1370 m2, při ul. Nad Školou, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového 

řízení, za minimální prodejní cenu 1.995.400,- Kč a ukládá TOM předložit majetkoprávní operaci 

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

Z: TOM                   T: 03/2022 
 
Usnesení č. 03/01/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost [osobní 

údaj odstraněn] ve věci prodeje části p.p.č. 2152/4, o výměře cca 45 m2, při ul. U Sila ,v k.ú. Vratislavice 

nad Nisou.  

Z: TOM           T: 01/2022 

Usnesení č. 04/01/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 

dražbě nemovitostí v k.ú. Vratislavice nad Nisou, při ul. Prosečská, a to p.p.č. 1042 včetně budovy č.p. 

511, p.p.č. 1043, p.p.č. 1044 a p.p.č. 1045.         

Z: TOM                   T: 01/2022 
 
Usnesení č. 05/01/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí ukončení 

nájemní smlouvy č.j. 417 na pronájem p.p.č. 323/2, k.ú. Vratislavice nad Nisou, nájemce [osobní údaj 

odstraněn], dle čl. V odst.1b) nájemní smlouvy výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, ke dni 

31.3.2022.  

Z: TOM                          T: 03/2022 
 
Usnesení č. 06/01/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí ukončení 

pachtovní smlouvy č.j. 677 na propachtování části p.p.č. 321/1, k.ú. Vratislavice nad Nisou, pachtýř 

[osobní údaj odstraněn], dle čl. V odst.1b) pachtovní smlouvy výpovědí s tříměsíční výpovědní dobou, 

ke dni 31.3.2022.  

Z: TOM                           T: 03/2022 
 
Usnesení č. 07/01/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření Dohody o 

zaplacení úhrady za užívání části pozemku se spol. STAV-AGENCY s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž 

nad Nisou, IČ 254 82 505 za užívání částí p.p.č. 1243/17 v k.ú. Vratislavice nad Nisou v období od 4.10. 

2021 do 6.11.2021 a p.p.č. 1243/44 v k.ú. Vratislavice nad Nisou v období od 27.9.2021 do 25.11.2021 

v celkové výši 1 406 Kč a ukládá TOM zajistit uzavření dohody. 

Z:TOM                                                T: 01/2022 
 
Usnesení č. 08/01/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí stanovisko 

společnosti F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s., se sídlem Vítkovická 1994/22 Moravská Ostrava, 

IČ: 25884646 a tímto ruší veřejnou zakázku „Zpracování Bezpečnostního plánu a Bezpečnostních 



procedur objektu Kulturního centra VRATISLAVICE 101010, Vratislavice nad Nisou, jako místa 

potenciálního napadení měkkého cíle“; a veřejnou zakázku „Zpracování analýzy rizik a zabezpečení 

objektu Kulturního centra VRATISLAVICE 101010, Liberec - Vratislavice, jako místa potenciálního 

napadení měkkého cíle“ a ukládá starostovi podepsat příslušné rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky. 

Z: OKŠS             T: 01/2022 

 

Usnesení č. 09/01/2022 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí vyhodnocení 

finančních kontrol za rok 2021 a schvaluje plán finančních kontrol na rok 2022 v rozsahu předloženého 

návrhu a ukládá EO zajistit provedení kontrol.  

Z: EO                T: průběžně 

Usnesení č. 10/01/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložené 

hlavní mostní prohlídky mostů v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 

Z: starosta, TO           T: 01/2022 

Usnesení č. 11/01/2022 
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 „Revitalizace 

fasády objektu úřadu MO Liberec – Vratislavice n. N.“, ukládá starostovi podepsat dokumenty k veřejné 

zakázce a ukládá TO zajistit výběrové řízení. 

Z: starosta, TO           T: 01/2022 

Usnesení č. 12/01/2022 
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 „Parkoviště, 

chodník a VO u hřbitova - Vratislavice nad Nisou“, ukládá starostovi podepsat dokumenty k veřejné 

zakázce a ukládá TO zajistit výběrové řízení. 

Z: starosta, TO           T: 01/2022 

Usnesení č. 13/01/2022 
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 

komunikace a chodníku, ul. Nad Školou – U Pivovaru, Vratislavice nad Nisou“, ukládá starostovi 

podepsat dokumenty k veřejné zakázce a ukládá TO zajistit výběrové řízení. 

Z: starosta, TO           T: 01/2022 

Usnesení č. 14/01/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 

18 ks dřevin nacházejících se na p.p.č. 1352/1, která je ve vlastnictví SML, v ul. Nad Školou v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou, schvaluje jejich pokácení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu 

k podání žádosti o pokácení dřevin vyžadujících povolení.  

Z: TO, starosta             T: 03/2022 

Usnesení č. 15/01/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje kupní smlouvu na 

prodej poškozeného kolového traktoru LS J27HST; registrační značka L011402; VIN 2199010753 

včetně příslušenství: přední závěs, sněhová radlice SB 1400, stranový mulčovač AGL 125 za cenu 

70.000,- Kč vč. DPH [osobní údaj odstraněn] a ukládá starostovi předložit tento materiál na jednání 

ZMO k projednání.  

Z: starosta, TO           T: 01/2022 

Usnesení č. 16/01/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší veřejnou zakázku malého 

rozsahu „VAPARK VRATISLAVICE N. N. - MOBILIÁŘ“, a ukládá starostovi podepsat příslušné 

rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky. 



Z: starosta, TO           T: 01/2022 

Usnesení č. 17/01/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou ve výši 40.000,- Kč 

[osobní údaj odstraněn],  na zabezpečení projektu dle důvodové zprávy;  

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Liberec – 

Vratislavice nad Nisou mezi Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou a [osobní údaj 

odstraněn],  

a ukládá starostovi smlouvu podepsat. 

Z: starosta, tajemník                  T: 02/2022 

Usnesení č. 18/01/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání doporučuje SML schválit 

předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 103. změna územního plánu města 

Liberec, a ukládá starostovi informovat SML o přijatém usnesení. 

Z: starosta, tajemník         T: 01/2022 

Usnesení č. 19/01/2022     
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí koncepci 

„Strategický plán města Jablonec nad Nisou 2021-2030“ a  požaduje včasné sdělení informací a 

případnou spolupráci na záměrech, které mají přímou návaznost a dotýkají se zájmů a činností na území 

Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, a ukládá starostovi informovat SML o přijatém 

usnesení. 

Z: starosta, tajemník                 T: 01/2022 

Usnesení č. 20/01/2022  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání doporučuje SML neschválit 

předložený „Návrh k pořízení 114. změny územního plánu města Liberec - návrh č. 114/2 Vratislavice 

nad Nisou“, a ukládá starostovi informovat SML o přijatém usnesení. 

Z: starosta, tajemník                 T: 01/2022 

 

 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
      Ing. Vladislav Krušina                                                                                 Lukáš Pohanka 
            místostarosta                                                                                             starosta 


