
 

 
U S N E S E N Í  
Z 5. SCHŮZE RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 
- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 07. 03. 2022 
 

 
 
 

Usnesení č. 78/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 5. schůze 

rady MO dne 07. 03. 2022.   

Z: starosta                   T: 03/2022 
 
Usnesení č. 79/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí bez 

připomínek návrh nařízení statutárního města Liberec o stání silničních motorových vozidel na 

vymezených místních komunikacích ve městě Liberci, a ukládá starostovi předložit jej k projednání 

Zastupitelstvu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou. 

Z: KT, starosta                   T: 04/2022 

Usnesení č. 80/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření smlouvy o 

potravinové pomoci s Potravinovou bankou Libereckého kraje, z.s., IČO: 227714154, se sídlem Pionýrů 

976, 460 06 Liberec, a ukládá starostovi smlouvu podepsat. 

Z: KT, starosta                   T: 03/2022 

Usnesení č. 81/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložené Zásady 

označování budov, ulic a jiných veřejných prostranství na území Městského obvodu Liberec – 

Vratislavice nad Nisou, dle důvodové zprávy, a ukládá starostovi zásady podepsat. 

Z: TO, starosta                            T: 03/2022 

Usnesení č. 82/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 

z jednání komisí rady. 

Z: KT                                                                                                    T:03/2022 

Usnesení č. 83/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s přijetím věcného 

daru – finanční účelový dar v celkové výši 20.000 Kč (dvacettisíckorunčeských), od pana [osobní údaj 

odstraněn], do vlastnictví organizace Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace, sídlem U 

Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČO: 10898174, a použitím daru dle důvodové zprávy, a ukládá tajemníkovi 

informovat ředitelku organizace o přijatém usnesení. 

Z: tajemník                T: 03/2022 

Usnesení č. 84/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje 

p.p.č. 3568/1, o výměře 492 m2, při ul. Za Tratí, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 

148.000,- Kč, formou výběrového řízení a ukládá TOM předložit majetkoprávní operaci k projednání radě 

města Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce. 

Z: TOM           T: 04/2022 
 
Usnesení č. 85/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem darování 

p.p.č. 1495/4, 1736/14, 1820/93, 1820/7, 1820/97, 1820/98, 1820/99 (oddělených dle GP č. 4178-

107/2021 ze dne 24.11.2021) a p.p.č. 1820/15, 1820/28 a 3655/1, o celkové výměře 742 m2, při ul. 

Rochlická, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 



460 01 Liberec I, IČ 00262978, do vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec II, IČ 

70891508 a ukládá TOM předložit majetkoprávní operaci k projednání radě města Liberec a zajistit 

zveřejnění na úřední desce 

Z: TOM           T: 05/2022 
 
Usnesení č. 86/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  

a) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení tlakové splaškové kanalizace, 

vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2117/4, 2129, 2133/1, 2398/4 a 2400/14 v 

k.ú. Vratislavice nad Nisou pro Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 

Teplice, IČ 490 99 469 (investor [osobní údaj odstraněn]) za cenu 2 000 Kč, ke které bude připočítána 

daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši. 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: 09/2022 
 
Usnesení č. 87/03/2022 

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. 1820/6, 1820/7 a 1852/2 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 4 175 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: 09/2022 
 
Usnesení č. 88/03/2022 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  

a) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodu, vstupu a vjezdu 

pro její provozování a udržování na p.p.č. 3406 v k.ú. Vratislavice nad Nisou pro SO 353 – Vodovod 

Galvanotechna pro GALVANOTECHNA, družstvo, U Šamotky 1153, Liberec XXX–Vratislavice nad 

Nisou, 463 11 Liberec, IČ 183 85 451 ( investor  Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, 

a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČ 473 11 975), 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: 09/2022 
 
Usnesení č. 89/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 

nově budovaného parkoviště a chodníku na p.p.č. 1352/2, 1933/1, 1933/15, 1933/3 a 1933/7 v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou v rámci akce „Parkoviště a chodník v ul. Nad Školou, úsek mostní objekt – 

hřbitov, k.ú. Vratislavice nad Nisou “ ke stávající komunikaci na p.p.č. 1352/1 v ul. Nad Školou, k.ú. 

Vratislavice nad Nisou dle předložené situace pro Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, 

Tanvaldská 50, Liberec 30, IČ 00262978 za podmínek stanovených technickým střediskem. 



Z: TOM              T: 03/2022 
 
Usnesení č. 90/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dohodu o ukončení 

smlouvy o dílo ze dne 18. 12. 2019 č. 416/2019/04 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 04. 2021 č. 

86/2021/04 s organizací www.detskyraj.cz, s.r.o., IČ 27199177, Levobřežní 909/8, Praha Vysočany a 

ukládá starostovi tuto dohodu o ukončení smlouvy podepsat.  

Z: starosta                       T: 03/2022 

Usnesení č. 91/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s: 

a) poskytnutím finančního daru ve výši 150.000 Kč na sbírkový účet spolku Českého červeného 
kříže pro Ukrajinu (číslo sbírkového účtu 333999/2700, VS 1502) 

b) poskytnutím finančního daru ve výši 150.000 Kč na sbírkový účet Člověka v tísni, o.p.s., SOS 
Ukrajina (číslo sbírkového účtu 93209320/0300) 

c) poskytnutím finančního daru ve výši 150.000 Kč na sbírkový účet Diakonie Českobratrské 
církve evangelické, Středisko humanitární a rozvojové spolupráce na pomoc Ukrajině, církevní 
právnická osoba (sbírkový účet 292949292/0300, VS 2022) 

a ukládá starostovi předložit materiál k projednání zastupitelstvu.  

Z: starosta; EO                   T: 03/2022 

 
Usnesení č. 92/03/2022 
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.“, schvaluje cenovou nabídku 

společnosti Fireo, s.r.o., se sídlem Česká 374, 463 12 Liberec XXV, IČ: 25470825, ukládá starostovi 

podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se společností Fireo s.r.o., Česká 374, 463 12 

Liberec XXV, IČ: 25470825 a příslušnou smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit realizaci akce. 

Z: starosta, TO           T: 03/2022 

Usnesení č. 93/03/2022 
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  

„Oprava komunikace a chodníku, ul. Nad Školou –     U Pivovaru, Vratislavice n.N.“, schvaluje cenovou 

nabídku společnosti 1. jizerskohorská stavební společnost s.r.o., se sídlem Pražská 392, 463 42, 

Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky se společností 1. jizerskohorská stavební společnost s.r.o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice 

nad Mohelkou a příslušnou smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit realizaci akce. 

Z: starosta, TO           T: 03/2022 

Usnesení č. 94/03/2022 
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  

„VAPARK VRATISLAVICE – KOMUNIKACE II.“, schvaluje cenovou nabídku společnosti Dirty Parks 

s.r.o., se sídlem Soudná 10, 506 01 Jičín, IČ: 06864309, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o 

výběru nejvhodnější nabídky se společností Dirty Parks s.r.o., Soudná 10, 506 01 Jičín a příslušnou 

smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit realizaci akce. 

Z: starosta, TO           T: 03/2022 

Usnesení č. 95/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  Výzvu a základní 

údaje zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce „Umístění polopodzemních 

kontejnerů v lokalitě Zámecký Vrch a Na Rozcestí, Vratislavice n.N.“, zadanou jako VZMR ve smyslu 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s podpůrným využitím některých jeho paragrafů, 

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

Z: starosta, TO           T: 03/2022 



Usnesení č. 96/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  Výzvu a základní 

údaje zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce „Modulové přístřešky pro 

kontejnery, Vratislavice n.N.“, zadanou jako VZMR ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek s podpůrným využitím některých jeho paragrafů, ukládá starostovi podepsat 

dokumenty k veřejné zakázce a ukládá TO zajistit výběrové řízení. 

Z: starosta, TO           T: 03/2022 

Usnesení č. 97/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost spol. 

SITEL, spol s.r.o., se sídlem Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 o souhlas se stavbou „0844-21 FTTH 

Pivovarská, Vratislavice, OK“ a schvaluje předložený záměr. 

Z: starosta, TO           T: 03/2022 

Usnesení č. 98/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 

1 ks dřeviny nacházející se na p.p.č. 2093/1, která je ve vlastnictví SML, mezi ulicemi Tanvaldská a 

Donská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, schvaluje její pokácení v době vegetačního klidu dřevin a 

pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení dřevin.  

Z: TO, starosta             T: 03/2022 

Usnesení č. 99/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  pokácení 

1 ks dřeviny nacházející se na p.p.č. 708, která je ve vlastnictví SML, mezi ulicemi Na Vrších a 

Souběžná v k.ú. Vratislavice nad Nisou, schvaluje její pokácení v době vegetačního klidu dřevin a 

pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení dřevin.  

Z: TO, starosta             T: 03/2022 

 

 

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


