
 

 
U S N E S E N Í  
Z 6. SCHŮZE RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 
- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 28. 03. 2022 
 

 
 
 

Usnesení č. 100/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 6. schůze 

rady MO dne 28. 03. 2022.   

Z: starosta                   T: 03/2022 
 
Usnesení č. 101/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 
plnění usnesení. 
Z: starosta                   T: 03/2022 
 
Usnesení č. 102/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr pronájmu 

p.p.č. 323/2 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit zveřejnění. 

Z: TOM           T: 04/2022 
 
Usnesení č. 103/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost společnosti 

DINEVA s.r.o., sídlem Na Břehu 109, 463 11 Liberec XXX, IČ 05044227, ve věci prodeje  p.p.č. 323/2, o 

výměře 393 m2,  při ul. Dlouhomostecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou.  

Z: TOM           T: 03/2022 
 
Usnesení č. 104/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s bezúplatným 

převodem pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou – parcela č. 1352/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, 

parcela č. 1352/7 trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, parcela č. 1824/1 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, parcela č. 3652/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, zemědělský půdní fond, parcela č. 

3653/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, z vlastnictví státu do vlastnictví statutárního města Liberec, 

včetně znění Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 541/ULB/2022 

a ukládá starostovi předložit majetkoprávní operaci k projednání v zastupitelstvu MO. 

Z: TOM           T: 04/2022 
 
Usnesení č. 105/03/2022 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr 2 x připojení 

p.p.č. 2933/5 (přes p.p.č. 2933/3) ke komunikaci na p.p.č. 2929/1, vše k.ú. Vratislavice nad Nisou, za 

účelem stavby rodinného domu, dle situačního zákresu pro [osobní údaj odstraněn], za podmínek 

stanovených technickým střediskem. 

Z: TOM              T: 04/2022 

Usnesení č. 106/03/2022 

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. 2974/1 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 10 350 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: 04/2022 

 
Usnesení č. 107/03/2022 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 

stezky a cesty na p.p.č. 2933/3 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu neurčitou ve prospěch p.p.č. 

2933/5 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníky jsou v současné době [osobní údaj odstraněn], za 

podmínky složení zálohy ve výši 5 400 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: 04/2022 
 
Usnesení č. 108/03/2022 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání:  

a) ruší usnesení č. 253/08/2019 ze dne 14.08.2019  

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.  1998 a 2031/1 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 23 820 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: 04/2022 

 
Usnesení č. 109/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) Souhlasí s předloženým návrhem 2. rozpočtového opatření roku 2022;  
b) Souhlasí s upraveným rozpočtem na rok 2022 v tomto členění:  

  
Schválený 

rozpočet 
Stav po 2.RO 

Tř. 1 – Příjmy daňové 121 510 000,00 Kč 119 526 140,00 Kč 

Tř. 2 – Příjmy nedaňové 5 015 000,00 Kč 4 930 054,44 Kč 

Tř. 3 – Příjmy kapitálové 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 

Tř. 4 – Přijaté transfery 6 060 000,00 Kč 28 330 897,43 Kč 

Příjmy celkem 133 285 000,00 Kč 153 487 091,87 Kč 

Tř. 5 – Výdaje běžné 110 360 000,00 Kč 143 122 915,43 Kč 

Tř. 6 – Výdaje kapitálové 37 350 000,00 Kč 47 800 000,00 Kč 

Výdaje celkem 147 710 000,00 Kč 190 922 915,43 Kč 

Financování – zůstatek BÚ 14 425 000,00 Kč 37 435 823,56 Kč 

a ukládá starostovi předložit rozpočtové opatření ke schválení zastupitelstvu MO.  

Z: starosta                     T: 04/2022 

 

Usnesení č. 110/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se změnou Přílohy 

č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací a ukládá starostovi předložit nové znění přílohy 

zřizovacích listin na příštím zasedání zastupitelstva. 

Z: EO                     T: 04/2022 

 
Usnesení č. 111/03/2022 



Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s přidělením provozní 

dotace SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou – částka dotace 100.000,- Kč a 

ukládá starostovi předložit k projednání do ZMO. 

Z: EO            T: 04/2022 

 

Usnesení č. 112/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje rozšíření inkasní 

skupiny č. 6980539052 Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group pojistnou smlouvou č. 

6352672334 o pojištění vozidla v KPS ve výši pojistného 566 Kč ročně  

a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.  

Z: starosta                        T: 03/2022 

 

Usnesení č. 113/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  Výzvu a základní 

údaje zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce „Oprava povrchu místní 

komunikace ul. Donská, 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. 114/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  Výzvu a základní 

údaje zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce „Oprava veřejného osvětlení ul. 

Donská, 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. 115/03/2022 
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 

s podpůrným využitím některých jeho paragrafů „Obnova veřejného osvětlení po demontáži vrchního 

vedení NN ul. Májová, Liberec – Vratislavice nad Nisou“, schvaluje cenovou nabídku společnosti 

BIMONT s.r.o., se sídlem České mládeže 713/122, 468 08 Liberec 8, IČ: 47781262, dle důvodové 

zprávy, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se společností BIMONT 

s.r.o., České mládeže 713/122, 468 08 Liberec 8, IČ: 47781262 a příslušnou smlouvu o dílo a ukládá 

TO zajistit realizaci akce. 

Z: starosta, TO           T: 03/2022 

 

Usnesení č. 116/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí technické 

zprávy zhodnocení stavebně technického stavu objektů ul. Tanvaldská č.p. 287 a ul. Dřevařská 568. 

Z: starosta, TO           T: 03/2022 

 

Usnesení č. 117/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předloženou 

cenovou nabídku [osobní údaj odstraněn] na prodej nepoužívaného a morálně zastaralého malotraktoru 

LS J27HST RZ: L01 1402, za nabídkovou cenu 70.000,- Kč a ukládá starostovi předložit tento materiál 

na příštím jednání ZMO k projednání. 

Z: starosta, TO           T: 03/2022 

 

Usnesení č. 118/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložené 

cenové nabídky na dodávku a montáž 12 ks venkovních screenových rolet na objekt mateřské školy 

Nová Ruda, schvaluje cenovou nabídku společnosti Zachrla s.r.o., Bezděkov 10, 595 01 Velká Bíteš, 

IČ: 09027556 dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat příslušnou kupní smlouvu a ukládá TO 

zajistit realizaci akce.  



Z: starosta, TO           T: 03/2022 

 

Usnesení č. 119/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost spol. 

TOSAN Praha s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, zastupující na základě 

plné moci spol. CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,      190 00 Praha 9 – Libeň a ukládá 

TO vyzvat žadatele k doplnění podmínek pro umístění části optického telekomunikačního vedení na 

sloupech veřejného osvětlení v lokalitě Pekelská.  

Z: starosta, TO           T: 03/2022 

 

Usnesení č. 120/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje návrh programu 
jednání 2. ZMO dne 13.04.2022.    
 
Usnesení č. 121/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí bez 

připomínek návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního 

města Liberec č. 2/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce, 

a ukládá starostovi předložit jej k projednání Zastupitelstvu Městského obvodu Liberec - Vratislavice 

nad Nisou. 

Z: tajemník, starosta               T: 04/2022 

 

Usnesení č. 122/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s přijetím finančního 

daru pro Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace, sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, 

IČO: 10898174, dle důvodové zprávy, od Libereckého kraje, sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, 

IČO: 70891508, a ukládá tajemníkovi informovat ředitelku organizace o přijatém usnesení. 

Z: tajemník                T: 04/2022 

 

Usnesení č. 123/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Zprávu o 

činnosti Městské policie Liberec za rok 2021 a zprávu Policie České republiky za rok 2021 a ukládá 

starostovi předložit tento materiál do Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.  

Z: starosta                                                                                                                   T: 04/2022 

 

Usnesení č. 124/03/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost ředitelky MŠ 

o čerpání fondu investic Mateřské školy „Lísteček“, Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, ve 

výši 210.000,-, z důvodu pořízení konvektomatu s příslušenstvím do školní kuchyně na středisko 

Tanvaldská 1122. 

Z: OKŠS                                                                                                                    T: 03/2022 

 

 

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


