
 

  

U S N E S E N Í  

Z 06. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 19. 03. 2018 

 
Usnesení č. 87/03/2018   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 06. 
zasedání rady MO dne 19. 03. 2018.   
 
Usnesení č. 88/03/2018  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na prodej p.p.č. 2696 a ruší své usnesení č. 
430/10/2017 ze dne 9.10.2017, 
2. souhlasí se záměrem prodeje  p.p.č. 2696, o výměře 1370 m2, při ul. Nad Školou, v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, formou výběrového řízení, za minimální prodejní cenu 1,050.280,- Kč včetně DPH (základ 
daně 868.000,- Kč + 21% DPH 182.280,- Kč) a ukládá TOM předložit majetkoprávní operaci 
k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce.  

Z: TOM                                            T: 05/2018 
 
Usnesení č. 89/03/2018 

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

části p.p.č. 2199/1 o výměře 112,1 m2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, jejíž součástí je objekt 

občerstvení, a ukládá TOM zajistit zveřejnění.  

Z:TOM                                           T: 04/2018 
 
Usnesení č. 90/03/2018  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
účelové areálové komunikace na p.p.č. 2028 ke komunikaci na p.p.č. 1998, k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, dle předložené situace pro PIVOVAR SVIJANY – DISTRIBUCE, s.r.o., č.p. 25, 463 46 Svijany, 
IČ 250 09 699 za podmínek správce místní komunikace ze dne 21.12.2017.  
Z:TOM                  T: 04/2018 
 
Usnesení č. 91/03/2018 

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

inženýrské sítě zakládající právo vedení plynovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a 

udržování na p.p.č. 1998 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, ve prospěch pozemku p.č. 

2023/2 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době PIVOVAR SVIJANY – 

DISTRIBUCE, s.r.o., č.p. 25, Svijany, 463 46 Svijany, IČ 250 09 699, za předpokládanou cenu 3.175,-

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 : 04/2018 
 
Usnesení č. 92/03/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje finanční dar ve 
výši 20.000,00 Kč pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČO 28700210, se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 
46001 Liberec IV Perštýn a ukládá starostovi podepsat darovací smlouvu. 
Z: starosta                T:03/2018 
 
Usnesení č. 93/03/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Zápis 

inventarizačních komisí – fyzická inventura majetku dle stavu k 31.10.2017, dokladová inventura dle 

stavu k 31.12.2017.                                                                                                           

Z: EO                                                                                                                              T:  06/2018 

 



 
 
         
Usnesení č. 94/03/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s inventarizační 
zprávou a zápisy inventarizačních komisí k 31.12.2017 a ukládá starostovi předložit materiál ke 
schválení zastupitelstvu v rámci schvalování Závěrečného účtu. 
Z: EO                                                                                                                              T:  06/2018 
 
Usnesení č. 95/03/2018 
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 jednání ZMO. 
Z: EO                        T: 04/2018 
 
Usnesení č. 96/03/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se: 

a)  zrušením bankovního účtu sportovního fondu č. 20183-984973369/0800, 
b)  zrušením bankovního účtu kulturního fondu č. 182-984943369/0800  

 
a ukládá starostovi předložit tento materiál ke schválení zastupitelstvu MO Liberec -Vratislavice nad 
Nisou  
Z: starosta                T:04/2018 
 
Usnesení č. 97/03/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo č. 33/2017/01 se společností BREX, spol. s r.o., se sídlem Hodkovická 135, 463 12 
Liberec 23, IČ: 40232549 a cenovou nabídku na zajištění dovybavení komplexní bezbariérovosti 
objektu mateřské školy Nová Ruda, podanou ve zjednodušeném podlimitním řízení vyhlášeném dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro veřejnou 
zakázku na stavební práce „Mateřská škola Nová Ruda / Vratislavice n.N.“, dle důvodové zprávy, 
ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek a ukládá TO zajistit realizaci díla specifikované 
v dodatku.  
Z: starosta, TO                            T: 03/2018 
 
Usnesení č. 98/03/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Výzvu a základní 
údaje zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR 
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „Opravy výtluků komunikací a 
chodníků v k.ú. Vratislavice nad Nisou v roce 2018“, ukládá starostovi podepsat dokumenty k veřejné 
zakázce a ukládá TO zajistit realizaci výběrového řízení.  
Z: starosta, TO                                        T: 03/2018 
 
Usnesení č. 99/03/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí stanovisko 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, správa Liberec k připravovaný 
stavbám „Přeložka vodovodu a kanalizace – přístavba prodejny zeleniny – Tanvaldská ul. č.p. 287, 
Vratislavice nad Nisou“ a podmiňuje realizaci staveb rekonstrukcí nosné konstrukce kolektoru pod 
silnicí I/14, ul. Tanvaldská před č.p. 287, dále souhlasí s pozastavením VZMR „Přístavba prodejny 
zeleniny – Vratislavice n.N.“ a „Přeložky vodovodu a kanalizace – přístavba prodejny zeleniny – 
Tanvaldská ul. č.p. 287, Vratislavice n.N.“ a ukládá starostovi podepsat příslušná Rozhodnutí o 
pozastavení staveb.  
Z: starosta, TO                            T: 03/2018 
 
Usnesení č. 100/03/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 8 ks jeřábů a 150m2 zapojeného porostu na p.p.č. 2069/1 při ulici Kozácká v  k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví SML, schvaluje jejich pokácení a vymýcení v době 
vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení stromů, podléhajících 
povolení ke kácení a vymýcení zapojeného porostu.  
Z: TO, starosta                              T: 03/2018 
 



Usnesení č. 101/03/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 4 ks bříz bělokorých na p.p.č. 2069/1 ve spojce ulic Donská a Kozácká v  k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, která je ve vlastnictví SML , schvaluje jejich pokácení v době vegetačního klidu dřevin a 
pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení stromů, vyžadujících povolení ke kácení.  
Z: TO, starosta                              T: 03/2018 
 
Usnesení č. 102/03/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 13 ks bříz bělokorých a 2000m2 zapojeného porostu na p.p.č. 2369 mezi ulicemi Zvonková 
a Východní v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví SML, schvaluje jejich pokácení a 
vymýcení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení stromů a 
vymýcení zapojeného porostu.  
Z: TO, starosta                              T: 03/2018 
 
Usnesení č. 103/03/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1 ks jasanu ztepilého, z jedné poloviny rostoucího na p.p.č. 3406 v ul. U Šamotky v  k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví SML , schvaluje jeho pokácení v době vegetačního klidu 
dřevin a pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení stromu.  
Z: TO, starosta                              T: 03/2018 
 
Usnesení č. 104/03/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 8 ks javorů mléče na p.p.č. 14 v ulici Prosečská a p.p.č. 1075 v ulici Za Kinem v  k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví SML , schvaluje jejich pokácení v době vegetačního 
klidu dřevin a pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení stromů.  
Z: TO, starosta                              T: 03/2018 
 
Usnesení č. 105/03/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje předložený Dodatek č. 1 Dohoda 

o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982407-0810/2014 s Českou poštou, s.p. Politických 

vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 za podmínek uvedených v důvodové zprávě a ukládá starostovi tento 

dodatek podepsat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                   Ing. Jiří Mejsnar 
                starosta                                                                                             místostarosta 
 


