
 1 

 

  

Z Á P I S  

Z 8. SCHŮZE RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 25. 04. 2022 

 
Přítomni:    Mgr. Vladimíra Hoření – člen rady 
  Ing. Vladislav Krušina – místostarosta 
                     Lukáš Pohanka – starosta 
  Mgr. Libor Rygál – člen rady 
  Ing. Jiří Mejsnar – člen rady 
 

Mgr. Pavel Svoboda – tajemník 
    

 

Omluveni:   
   
  
8. jednání Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou zahájil starosta Lukáš Pohanka,  
v 13:05 hod. a konstatoval, že jednání je přítomno 5 členů rady MO. Zapisovatelkou dnešního jednání je 
Mgr. Kristýna Spoustová. 
 
Program:   
  

1.  Majetkoprávní operace 

2.  Informace ekonomického odboru 

3.  Informace technického odboru 

4.  Náměty a připomínky členů rady 

 

Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 8. schůze 
rady MO dne 25. 04. 2022.   
Z: starosta                   T: 04/2022 
Hlasování: 5 pro 

 

1. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE 
 
1. Služebnost - p.p.č. 3, 157 a 175/7 – GasNet, s.r.o.   
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat plynárenské 

zařízení (STL plynovod), a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 

opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na p.p.č. 3, 157 a 175/7 v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567 za podmínky 

úhrady zálohy ve výši 5 213 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: 05/2022 
Hlasování: 5 pro 
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2. INFORMACE EKONOMICKÉHO ODBORU 
 
1. Schválení vyřazení movitého majetku MŠ Sídliště 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje vyřazení a likvidaci 
nefunkčního majetku MŠ Sídliště v pořizovací ceně 61.999 Kč dle důvodové zprávy. Případný příjem 
z likvidace bude příjmem rozpočtu MŠ. 
Z: EO           T: 04/2022 
Hlasování: 5 pro 

 
3. INFORMACE TECHNICKÉHO ODBORU 
 
1. VZMR – „Oprava povrchu místní komunikace ul. Donská, Vratislavice n.N.“ 
Usnesení: 
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 „Oprava povrchu místní komunikace ul. Donská, 
Vratislavice n.N.“, schvaluje cenovou nabídku společnosti EUROVIA CS a.s., se sídlem U Michelského 
lesa 1581/2, 140 00 Praha, IČ:45274924, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky se společností EUROVIA CS a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 
Praha, IČ: 45274924 a příslušnou smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit realizaci akce. 
Z: starosta, TO           T: 04/2022 
Hlasování: 5 pro 
 

2. Smlouva o přeložce vodovodu, stavba „Liberec, U Sila, p.č. 1845/10 - vodovod – 
přeložka“ 
Usnesení: 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje smlouvu o přeložce 
vodovodu PEd90, ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 
415 50 Teplice v rámci připravované stavby „Liberec, U Sila, p.č. 1845/10 - vodovod – přeložka“ a ukládá 
starostovi podepsat příslušnou smlouvu 
Z: starosta, TO           T: 04/2022 
Hlasování: 5 pro 
 

3. NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY ČLENŮ RADY 
 
 
Jednání rady bylo ukončeno v 13:20 hod. 
 

Zápis provedla zapisovatelka dne 25.04.2022 
 
 

Zápis byl podepsán dne 11.05.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………               
       Ing. Vladislav Krušina                                                                                 Lukáš Pohanka 
             místostarosta                                                                                             starosta 


