
 

 
U S N E S E N Í  

ZE 7. SCHŮZE RADY 
MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 11. 04. 2022 
 

 
 
 

Usnesení č. 125/04/2022 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 7. schůze 

rady MO dne 11. 04. 2022.   

Z: starosta                   T: 04/2022 
 
Usnesení č. 126/04/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost [osobní 
údaj odstraněn], ve věci prodeje p.p.č. 957/4, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
Z: TOM                   T: 04/2022 
 
Usnesení č. 127/04/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost [osobní 

údaj odstraněn], ve věci prodeje p.p.č. 707, 708 a 709, při ul. Na Vrších a Souběžná, v k.ú. Vratislavice 

nad Nisou. 

Z: TOM                   T: 04/2022 
 
Usnesení č. 128/04/2022 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr pronájmu 

části p.p.č. 1021 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit zveřejnění.  

Z: TOM                           T: 04/2022 
 
Usnesení č. 129/04/2022 

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

p.p.č. 969 (přes p.p.č. 968) ke komunikaci na p.p.č. 928, vše k.ú. Vratislavice nad Nisou, za účelem 

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

stanovených technickým střediskem. 

Z: TOM               T: 05/2022 

Usnesení č. 130/04/2022 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení kanalizační přípojky, vstupu 

a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 1523 a 1541/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve 

prospěch pozemku p.č. 1541/2 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době PLB 

s.r.o., Májová 1126, Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec, IČ 067 20 943, za cenu 

5 883 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: 05/2022 

 
Usnesení č. 131/04/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dohodu o užívání 

prostoru parku pro psy; pro Pavlu Chocholoušovou Polymnia, Panenská 2946/50, Jablonec nad Nisou, 

IČ: 76083764 a ukládá vedoucímu OKŠS podepsat Dohodu o užívání parku pro psy a informovat 

veřejnost o uzavření prostoru parku v době uvedené v Dohodě o užívání parku pro psy. 

Z: OKŠS                                                                                                                     T: 04/2022 



Usnesení č. 132/04/2022 
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 „Opravy výtluků komunikací a chodníků v k.ú. 

Vratislavice n.N. v roce 2022“, schvaluje cenovou nabídku společnosti STRABAG a.s., se sídlem 

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat 

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se společností STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 

Praha 5, IČ: 60838744  a příslušnou smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit realizaci akce. 

Z: starosta, TO           T: 04/2022 

 

Usnesení č. 133/04/2022 
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 „Modelové přístřešky na kontejnery, Vratislavice n.N.“, 

schvaluje cenovou nabídku společnosti Metalart s.r.o., se sídlem Oldřichov v Hájích 230, 463 31 

Chrastava IČ: 14235498, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky se společností Metalart s.r.o., Oldřichov v Hájích 230 463 31 Chrastava, IČ: 

14235498 a příslušnou smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit realizaci akce. 

Z: starosta, TO           T: 04/2022 

 

Usnesení č. 134/04/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší 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“, 

z důvodu změny rozsahu projektové dokumentace, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat 

rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu.      

Z: starosta, TO           T: 04/2022 

 

Usnesení č. 135/04/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje cenovou nabídku 

společnosti ESRAM s.r.o., se sídlem Pražská 2197/94, 466 01 Jablonec n.N., IČ: 25796780 na výměnu 

veřejného osvětlení v ul. Za Tratí, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu 

o dílo a ukládá TO zajistit realizaci akce.  

Z: starosta, TO           T: 04/2022 

 

Usnesení č. 136/04/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje cenovou nabídku 

společnosti UNIARCH CZ, spol. s r.o., se sídlem Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, IČ: 018 33 014, na 

zpracování PD ve stupni DUR vč. zajištění IČ „Odstranění bariérovosti objektu A,B Domova seniorů 

Vratislavice n.N., dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo. 

Z: starosta, TO           T: 04/2022 

 

Usnesení č. 137/04/2022 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrh na 

stanovení počtu členů zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou pro následující 

volební období (podzim 2022 – podzim 2026) na 15, a ukládá starostovi předložit jej k projednání 

Zastupitelstvu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou. 

Z: starosta                  T: 04/2022 

 

Usnesení č. 138/04/2022 

Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání:  

1) bere na vědomí zápis z 3. jednání Komise Sboru pro občanské záležitosti ze dne 31.3.2022, 

2) bere na vědomí zápis z 3. jednání Komise Komunitního plánování ze dne 28.3.2022, 
3) bere na vědomí rezignaci paní Marty Černé na funkci členky Komise komunitního plánování. 

Z: KT                                                                                                   T:04/2022 

 



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


