
 

 
U S N E S E N Í  

Z 3. ZASEDÁNÍ RADY 
MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 07. 02. 2022 
 

 
 
 

Usnesení č. 50/02/2022 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 3. 

zasedání rady MO dne 07. 02. 2022.   

Z: starosta                   T: 01/2022 
 
Usnesení č. 51/02/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  

částí p.p.č. 1068/1 a 1069/1, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení a 

ukládá TOM zajistit vytvoření geometrického plánu a následně i znaleckého posudku a poté opětovně 

předložit majetkoprávní operaci k projednání radě MO. 

Z: TOM           T: 05/2022 

 

Usnesení č. 52/02/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost [osobní 
údaj odstraněn],, o vypořádání spoluvlastnictví p.p.č. 1270/2, 1270/3, 1270/4, 1270/5, 1270/6 a 1270/7 
při ul.  Zámecký vrch v k.ú. Vratislavice nad Nisou tak, že by se žadatel stal výlučným vlastníkem 
pozemku o výměře přibližně 4,6262 m2.   
Z: TOM           T: 02/2022 
 

Usnesení č. 53/02/2022 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje zpracování textu kroniky za rok 

2021 kronikářkou Mgr. Ivou Pokornou, dle předložené důvodové zprávy a ukládá vedoucímu OKŠS 

zajistit ve spolupráci s kronikářkou čistopis znění kroniky.  

Z: OKŠS                                                                                                                     T: 03/2022 

 

Usnesení č. 54/02/2022 
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 elektrického dvouplášťového kotle 

150 litrů, v celkové výši do 152.000 Kč vč. DPH.    

Z: OKŠS                                                                                                                     T: 02/2022 

 

Usnesení č. 55/02/2022 
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  

„Revitalizace fasády objektu úřadu MO Liberec – Vratislavice n.N.“, ruší veřejnou zakázku „Revitalizace 

fasády objektu úřadu MO Liberec – Vratislavice n.N.“, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat 

rozhodnutí o vyloučení uchazeče spol. Mistavro CZ s.r.o., se sídlem Dr. Milady Horákové 319/1, 460 01 

Liberec, IČ: 04940458 z důvodu nesplnění kvalifikačních požadavků zadavatele a zrušení veřejné 

zakázky a dále schvaluje novou 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: 02/2022 

 



Usnesení č. 56/02/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Výzvu a základní 

údaje zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce „Opravy výtluků komunikací a 

chodníků v k.ú. Vratislavice n.N. v roce 2022“, zadanou jako VZMR ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek s podpůrným využitím některých jeho paragrafů a ukládá starostovi 

podepsat dokumenty k veřejné zakázce. 

Z: starosta, TO           T: 02/2022 

 

Usnesení č. 57/02/2022 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí informaci ohledně jarního svozu VOK a 

mobilního svozu NO v k.ú. Vratislavice nad Nisou, předloženou TO-DŽP.  

Z: TO, starosta             T: 02/2022 

 
Usnesení č. 58/02/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje vyřazení a likvidaci 

opotřebeného majetku MOV v navrženém rozsahu dle zápisu likvidační a škodní komise ze dne 02. 02. 

2022.  

Z: EO           T: 02/2022 

 

Usnesení č. 59/02/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Řád veřejného 

pohřebiště a ukládá starostovi tento řád zveřejnit. 

Z: starosta, KT                   T: 02/2022 

 

Usnesení č. 60/02/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

1. schvaluje výpověď smlouvy č. 272/2019/01 uzavřené dne 15.7.2019 se spol. Amper Market, a.s., 

IČO: 24128376, ve znění jejích dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, s tím, že výpovědní lhůta činí 3 měsíce, a 

ukládá starostovi podepsat výpověď. 

2. schvaluje návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se společností ČEZ 

ESCO, a.s., IČO: 03592880, a to na dobu určitou od 1.6.2022 do 31.12.2024, dle důvodové zprávy a 

ukládá starostovi podepsat smlouvu 

Z: KT, starosta             T: 02/2022 

 

Usnesení č. 61/02/2022 

Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání:  

1) bere na vědomí zápis z 1. jednání Komise Sboru pro občanské záležitosti ze dne 27.1.2022 
2) volí do funkce člena Komise Sboru pro občanské záležitosti Rady Městského obvodu Liberec – 

Vratislavice nad Nisou paní Andreu Hamanovou. 

3) stanovuje dle čl. I odst. 6 statutu Komise Sboru pro občanské záležitosti Rady Městského obvodu 

Liberec – Vratislavice nad Nisou počet členů komise na 7    

Z: KT                                                                                                   T:02/2022 

 

Usnesení č. 62/02/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 

2 ke smlouvě o dílo ze dne 15.11.2011 uzavřené se společností GEOPRINT s.r.o., se sídlem Krajinská 

1110/2a, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 27271633, dle důvodové zprávy a ukládá 

starostovi tento dodatek podepsat. 

Z: starosta                T: 02/2021 

 

Usnesení č. 63/02/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s přijetím věcného 

daru – potravin od organizace Potravinová banka Libereckého kraje, z.s. se sídlem Pionýrů 976, 460 

06 Liberec 6, IČO: 227 14 154, do vlastnictví organizace Domov seniorů Vratislavice, příspěvková 

organizace, sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČO: 10898174, a s použitím daru dle důvodové 

zprávy, a ukládá tajemníkovi informovat ředitelku organizace o přijatém usnesení. 

Z: tajemník                T: 02/2021 

 



Usnesení č. 64/02/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrh 

územního plánu města Liberce v předloženém znění formou opatření obecné povahy a ukládá 

starostovi tento materiál předložit do ZMO.  

Z: starosta             T: 02/2022 

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


