
 

 
U S N E S E N Í  

ZE 4. SCHŮZE RADY 
MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 21. 02. 2022 
 

 
 
 

Usnesení č. 65/02/2022 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 4. schůze 

rady MO dne 21. 02. 2022.   

Z: starosta                   T: 02/2022 
 
Usnesení č. 66/02/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  
p.p.č. 2974/4 o výměře 10 m2, oddělené z p.p.č. 2974/1 (dle GP č. 4268-3/2022 ze dne 6.1.2022), při 
ul. Borůvková, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků 
sousedních pozemků, za minimální kupní cenu 17.000,- Kč a ukládá TOM předložit majetkoprávní 
operaci k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce. 
Z: TOM           T: 04/2022 
 
Usnesení č. 67/02/2022 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  

a) ruší usnesení č. 165/05/2020 ze dne 20.5.2020  

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.  1886/3, 1886/4, 1886/62, 2066 a 

2075/7 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 44 268 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: 09/2022 
 
Usnesení č. 68/02/2022 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje věcný dar v hodnotě 

17.000 Kč organizaci Azyl pes Krásný Les, z. s., č.p. 3, 464 01 Krásný Les, IČ: 2391660, a ukládá 

starostovi podepsat darovací smlouvu. 

Z: starosta, EO                                                                                             T: 02/2022 

Usnesení č. 69/02/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) bere na vědomí Zápis inventarizačních komisí – fyzická inventura majetku dle stavu k 31. 10. 
2021, rozdílová inventura majetku za období 01. 11. 2021 – 31. 12. 2021, dokladová inventura 
rozvahových účtů k 31. 12. 2021,  

b) souhlasí s inventarizační zprávou a zápisy inventarizačních komisí k 31. 12. 2021 a ukládá 
starostovi předložit materiál ke schválení zastupitelstvu v rámci schvalování Závěrečného účtu. 

Z: EO                                                                                                              T:  06/2022 

Usnesení č. 70/02/2022 
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 

s podpůrným využitím některých jeho paragrafů „Parkoviště, chodník a VO u hřbitova – Vratislavice nad 

Nisou“, schvaluje cenovou nabídku společnosti 1. jizerskohorská stavební společnost s.r.o., se sídlem 

Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi 

podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se společností 1. jizerskohorská stavební 



společnost s.r.o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884 a příslušnou smlouvu o 

dílo a ukládá TO zajistit realizaci akce.      

Z: starosta, TO           T: 02/2022 

Usnesení č. 71/02/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Výzvu a základní 

údaje zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce „Obnova veřejného osvětlení po 

demontáži vrchního vedení NN ul. Májová Liberec 30 – Vratislavice n.N.“, 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. 72/02/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí kupní smlouvu 

se Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 490 

99 469 na prodej stavby „Liberec – Vratislavice n.N., ul. Bezejmenná vodovod a splašková kanalizace 

pro 9 RD na p.p.č. 2113/1 – KANALIZACE“, LI 032 301, za  kupní cenu 120.487,- Kč a zápis o předání 

a převzetí stavby a ukládá starostovi projednat materiál v dalších orgánech. 

Z: starosta, TO           T: 02/2022 

Usnesení č. 73/02/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr prodeje 

nepoužívaného a morálně zastaralého malotraktoru LS J27HST RZ: L01 1402, za nabídkovou cenu 

70.000,- Kč a ukládá vedoucím TO a EO zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně 

předložit nabídky k projednání v RMO. 

Z: starosta, TO           T: 02/2022 

Usnesení č. 74/02/2022 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výroční 

zprávu o poskytování informací za rok 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ukládá tajemníkovi tuto zprávu do 1.3.2022 zveřejnit. 

Z: KT                                                                                                   T:02/2022 

Usnesení č. 75/02/2022 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápis 

z jednání komise rady. 

Z: KT                                                                                                   T:02/2022 

Usnesení č. 76/02/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 

1 k darovací smlouvě č. OLP/3573/2021 č. DS202101457 mezi Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 

642/2a, 461 80 Liberec, IČO: 70891508, jako dárcem movitého majetku a statutárním městem Liberec 

jako obdarovaným, jehož předmětem je narovnání a aktualizace stavu darovaných movitých věcí k datu 

31.12.2021 ve správě zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se 

sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČO: 71220038, dle příloh č. 1 až 7, a svěřuje tyto movité věci 

příspěvkové organizaci Domov seniorů Vratislavice, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČ: 

1089817, s účinností od 1.1.2022, a ukládá starostovi zajistit převzetí daru a jeho svěření příspěvkové 

organizaci Domov seniorů Vratislavice, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČ: 1089817. 

Z: starosta, tajemník, EO              T: 03/2022 

Usnesení č. 77/02/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 

1 darovací smlouvy č. OLP/3721/2021 č. DS202101460 mezi Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 

642/2a, 461 80 Liberec, IČO: 70891508, jako dárcem zásob a statutárním městem Liberec jako 

obdarovaným, jehož předmětem jsou rozdíly a konečný stav zásob k 31.12.2021 zařízení Domov pro 

seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČO: 

71220038, dle příloh č. 1 až 8, a svěřuje tyto zásoby příspěvkové organizaci Domov seniorů 

Vratislavice, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČ: 1089817, s účinností od 1.1.2022, a ukládá 

starostovi zajistit převzetí daru a jeho svěření příspěvkové organizaci Domov seniorů Vratislavice, se 

sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČ: 1089817. 



Z: starosta, tajemník, EO                T: 03/2022 

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


