
 

  

U S N E S E N Í  

Z 07. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 04. 04. 2018 

 
Usnesení č. 106/04/2018   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 07. 
zasedání rady MO dne 04. 04. 2018.   
 
Usnesení č. 107/04/2018  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr pronájmu 
částí p.p.č. 1243/64, 1243/45, 1243/46, 1243/47, 1243/48, 1243/49, 1243/50 v  k.ú. Vratislavice nad 
Nisou a ukládá TOM zajistit zveřejnění.  
Z: TOM                              T : 04/2018 
 
Usnesení č. 108/04/2018 

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

zemědělského pachtu p.p.č. 3194, 3195 a 3196 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit 

zveřejnění.  

Z: TOM                               T: 04/2018 
 
Usnesení č. 109/04/2018  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání 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. 1090 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 předpokládanou cenu ve výši 45.000,-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 : 05/2018 
 
Usnesení č. 110/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání 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. 553 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 předpokládanou cenu ve výši 13.200,-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 : 05/2018 
 
Usnesení č. 111/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení splaškové kanalizace, vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 2796/1 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, ve prospěch DP REAL 
IMMO s.r.o., Preslova 700/76, Stránice, Brno, IČ 282 61 496, za podmínky složení zálohy ve výši 
312.000,-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 : 05/2018 
 
Usnesení č. 112/04/2018 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :   
1) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodního řadu,  vstupu a 

vjezdu pro jeho provozování a udržování na p.p.č. 1873/1 a 1877/6 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 DP REAL IMMO investiční, s.r.o., Preslova 700/76, Stránice Brno, IČ 

046 79 865, za podmínky složení zálohy ve výši 20.000,-Kč, ke které bude připočítána daň z přidané 

hodnoty v platné zákonné výši, a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných 

orgánech. 

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

vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 1873/1 a 1877/6 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 DP REAL IMMO investiční, s.r.o., Preslova 700/76, Stránice, 

Brno, IČ 046 79 865, za podmínky složení zálohy ve výši 10.000,-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 : 05/2018 
         
Usnesení č. 113/04/2018 

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

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

na p.p.č. 2069/1 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, ve prospěch pozemku p.č. 

2075/2 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem jsou v současné době manželé za 

předpokládanou cenu 5.000,-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 : 05/2018 
 
Usnesení č. 114/04/2018 

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

inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodní a kanalizační přípojky,  vstupu a vjezdu pro jejich 

provozování a udržování na p.p.č. 2069/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, na dobu životnosti příslušných 

inženýrských sítí, tj. na dobu, po kterou jsou inženýrské sítě schopny plnit svoji funkci jako celek, ve 

prospěch pozemku p.č. 2075/2 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem jsou v současné době 

manželé za předpokládanou cenu 10.000,-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 : 05/2018 
 
Usnesení č. 115/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. ruší své usnesení č. 209/05/2016 z 9.5.2016, 
2. souhlasí s přijetím daru p.p.č. 1270/3, druh ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 104 m2; 
p.p.č. 1270/4, druh ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 68 m2; p.p.č. 1270/5, druh ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 57 m2; p.p.č. 1270/6, druh ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 12 m2 a p.p.č. 1270/7, druh ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5 m2 (oddělených 
z p.p.č. 1270/1 dle GP č. 3235-56/2012 ze dne 23.3.2012) a p.p.č. 1270/2, druh ostatní plocha, ostatní 
dopravní plocha, o výměře 79 m2, při ul. Zámecký vrch, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví 
Stavebního bytového družstva Pozemní stavby Liberec, IČ: 00042722, Mlýnská 611/35, 460 01 
Liberec IV,  občané, do vlastnictví statutárního města Liberec, IČ 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1, 
460 59 Liberec I a ukládá starostovi předložit majetkoprávní operaci zastupitelstvu MO.  
Z: TOM                                        T : 04/2018 
 
Usnesení č. 116/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost ředitele 
školy ZÁKLADNÍ ŠKOLY, LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace, Nad 
Školou 278, Liberec 30, 463 11 o schválení nákupu skříně na ohřev jídla do školní jídelny v celkové 
hodnotě 56.180 Kč dle cenové nabídky a dále schvaluje čerpání této částky z investičního fondu 
základní školy a ukládá vedoucí OKŠS informovat ředitele školy o přijatém usnesení.  
Z: OKŠS                T: 04/2018 
 
 
 
 



Usnesení č. 117/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje navýšení položky 
v ceníku komerční pronájem celého areálu“ pro Sportovní areál Na Rozcestí na cenu 25.000 Kč/den 
s platností od 5. dubna 2018 a ukládá vedoucí OKŠS zveřejnit upravený ceník.  
Z: OKŠS                T: 04/2018 
 
Usnesení č. 118/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje rozdělení 
dotačních příspěvků žádajícím právnickým a fyzickým osobám v rámci Dotačního programu na 
podporu akce / cyklu akcí v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, výchovy a vzdělávání, sociální péče 
a zdravotnictví, dále v rámci Dotačního programu na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a 
tělovýchovy, kultury, výchovy a vzdělávání dětí a mládeže a taktéž rozdělení dotačních příspěvků 
z rozpočtu pro podporu individuálních žádosti z rozpočtu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad 
Nisou dle důvodové zprávy ukládá starostovi podepsat smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace přiložené v důvodové zprávě a dále ukládá starostovi žádosti o dotaci přesahující 50.000 Kč 
projednat na nejbližším jednání zastupitelstva.   
Z: OKŠS                T: 04/2018 
 
Usnesení č. 119/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření knihovny 
Vratislavice ve čtvrtek 10. 5. 2018 z důvodu uvedeného v důvodové zprávě a ukládá vedoucí OKŠS 
informovat o tomto uzavření veřejnost.  
Z: OKŠS                T: 04/2018 
 
Usnesení č. 120/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje žádost Mgr. Hany 
Šimkové, ředitelky MATEŘSKÉ ŠKOLY "SÍDLIŠTĚ", Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková 
organizace, IČ:46746234 o schválení  nákupu nového konvektomatu v celkové hodnotě 266.849 Kč 
vč. DPH dle důvodové zprávy a dále schvaluje převod části rezervního fondu PO do fondu investic a 
jeho čerpání pro nákup konvektomatu.  
Z: OKŠS, EO                T: 04/2018 
 
Usnesení č. 121/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s přidělením dotace 
organizaci Koupaliště Sluníčko, z.s. - částka schválené dotace: 100.000,00 Kč; cílová skupina: 
neurčena; na provozní (běžné) výdaje, dotaci nelze použít na druhy výdajů vymezené v čl. III odst.1 
smlouvy o poskytnutí dotace a ukládá starostovi předložit smlouvu ke schválení zastupitelstvu  
Z: EO                 T:04/2018 
 
Usnesení č. 122/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
 

a) Souhlasí s předloženým návrhem 2. rozpočtového opatření roku 2018;  
b) Souhlasí s upraveným rozpočtem na rok 2018 v tomto členění:  

 Schválený rozpočet Stav po 2.RO 

Tř.1 – Příjmy daňové            97 645 000,00 Kč  97.758.100,00 Kč 

Tř.2 – Příjmy nedaňové              4 991 000,00 Kč  5.005.838,30 Kč 

Tř.3 – Příjmy kapitálové            20 000 000,00 Kč  20.000.000,00 Kč 

Tř.4 – Přijaté transfery a dotace              6 575 000,00 Kč  22.246.291,20 Kč 

Příjmy celkem         129 211 000,00 Kč  145.010.229,50 Kč 

Tř.5 – Výdaje běžné           95 666 000,00 Kč  99.508.975,20 Kč 

Tř.6 – Výdaje kapitálové          100 130 000,00 Kč  102.253.000,00 Kč 

Výdaje celkem 195 796 000,00 Kč 201.761.975,20 Kč 

Financování – úvěr  30 000 000,00 Kč 30.000.000,00 Kč 

Financování – zapojený zůstatek BÚ 36.585.000,00 Kč 26.751.745,70 Kč 

 
a ukládá starostovi předložit rozpočtové opatření ke schválení zastupitelstvu MO.  
Z: starosta                        T: 04/2018 
 
Usnesení č. 123/04/2018 



Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření dodatku 
k pojistné smlouvě č. 56886521-18 s Českou pojišťovnou, Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 a ukládá 
starostovi podepsat příslušné dokumenty. 
Z: EO                         T:04/2018 
 
Usnesení č. 124/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výsledek 
posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, zápis z II. jednání hodnotící komise, zprávu o 
hodnocení nabídek, objasnění nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek v platném znění „Navýšení kapacity mateřské školy Lísteček ve Vratislavicích nad Nisou“, 
schvaluje cenovou nabídku společnosti INSTAV stavební práce, s.r.o., se sídlem Pod Skalkou 779/7, 
466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 27263568, ve výši 5.137.233,- Kč bez DPH, ukládá starostovi 
podepsat Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky se společností INSTAV stavební práce, s.r.o., 
Pod Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 27263568, a příslušnou smlouvu o dílo a ukládá 
TO zajistit realizaci akce. 
Z: starosta, TO                            T: 04/2018 
 
Usnesení č. 125/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložené 
cenové nabídky na zajištění činnosti technického dozoru investora (TDI) stavby „Navýšení kapacity 
mateřské školy Lísteček ve Vratislavicích nad Nisou“, schvaluje cenovou nabídku společnosti IBR 
Consulting s.r.o., se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 25023446 ve výši 
261.000,- Kč bez DPH a ukládá starostovi podepsat příslušnou příkazní smlouvu. 
Z: starosta, TO                            T: 04/2018 
 
Usnesení č. 126/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace 
společnosti KAHORO s.r.o., se sídlem Humpolecká 1886/26, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 27331890 a 
souhlasí s připravovaným záměrem stavebních úprav „Stavební úpravy a nástavba objektu bývalého 
zvířetníku a laboratoří ul. U Sila, parc.č. 2157, k.ú. Vratislavice n.N.“  
Z: starosta, TO                            T: 04/2018 
 
Usnesení č. 127/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace o 
připravované stavbě „Rekonstrukce MS Liberec – Prosečská + 1“, kterou připravuje k realizaci 
společnost GASNET, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 a 
informace Severočeských vodovodů a kanalizací se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice o 
připravované rekonstrukci vodovodu DN 100  v ul. Prosečská a souhlasí s realizací akcí za podmínek 
stanovených TO. 
Z: starosta, TO                            T: 04/2018 
 
Usnesení č. 128/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace o 

záměru výstavby akce „Vila dům Dlouhomostecká, p.p.č. 350/5, k.ú. Vratislavice nad Nisou“ a 

doporučuje investorovi seznámit okolní vlastníky nemovitostí s připravovaným záměrem a požaduje 

předložit souhlasné stanovisko odboru dopravy MML s napojením objektu na veřejnou komunikaci a 

řešení problematiky navýšení kapacity ploch pro parkování vozidel.            

Z: starosta, TO                           T:04/2018

                                      

Usnesení č. 129/04/218 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace o 
řešení problematiky služebnosti se společností Nej.cz s.r.o., se sídlem Francouzská č.p. 75/4, 120 00 
Praha 2 – Vinohrady, schvaluje žádost společnosti Nej.cz s.r.o., Francouzská č.p. 75/4, 120 00 Praha 
2 – Vinohrady o snížení ceny věcného břemene pro zřízení služebnosti inženýrské sítě – provozování 
podzemního vedení telekomunikační sítě na pozemcích dle znaleckého osudku č. 4774-11/2018, dle 
znaleckého posudku a dále ukládá TO předložit na jednání RMO dohodu o narovnání. 
Z: starosta, TO                            T: 04/2018 
 
 



Usnesení č. 130/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí  žádost 
jednatele společnosti Rezidence Na Lukách s.r.o., se sídlem Pražská 893/12, 460 01 Liberec III o 
stanovisko k záměru výstavby na pozemcích p.p.č. 2008/3, 2008/4, 2009/2, 2009/33, 2416/4, 2416/7, 
2416/8, 2595 a 2601/2 vše v k.ú. Vratislavice n.N., charakteru výstavba rodinných domů. 
Z: starosta, TO                            T: 04/2018 
 
Usnesení č. 131/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje návrh programu 

jednání 2. ZMO dne 16. 04. 2018.      

Návrh programu jednání zastupitelstva: 

1. Zahájení 

2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu 

4. Diskuse občanů 

5. Zpráva o činnosti SDH Vratislavice nad Nisou 2016 

6. Informace finančního výboru 

7. 2. rozpočtové opatření roku 2018 

8. Poskytnutí dotace z rozpočtu na rok 2018 - Zájmové sdružení koupaliště Sluníčko 

9. Změna přílohy č.1 zřizovacích listin PO – vymezení svěřeného majetku 

10. Zrušení sportovního a kulturního fondu  

11. Dotační programy 2018 

12. Návrh odměňování členů zastupitelstva, komisí a výborů 

13. Návrh OZV statutárního města Liberec č. /2018 o nočním klidu 

14. Informace kontrolního výboru 

15. Vyřízení námětů a připomínek zastupitelů z 1. ZMO ze dne 14.02.2018 

16. Informace starosty  

17. Podněty a připomínky zastupitelů 

 
Usnesení č. 132/04/2018                                                                                                                                               

Rada Městského obvodu  Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí vyřízení 

námětů a připomínek zastupitelů MO Liberec - Vratislavice nad Nisou z 1. zasedání ZMO dne 14.02. 

2018 a ukládá starostovi předložit tento materiál na jednání zastupitelstva MO.                                     

Z:starosta                                                                                                                                T: 04/2018 

 
Usnesení č. 133/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrh 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o regulaci provozování 
hazardních her na území statutárního města Liberec. 
Z: starosta                                                                                      T: 04/2018 
 
Usnesení č. 134/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření dodatků 
ke smlouvě s Komerční bankou, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 33 čp. 069, 11407 Praha 1 
a ukládá starostovi tyto dodatky podepsat. 
Z: starosta                    T: 04/2018 
 
 
 



Usnesení č. 135/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Návrh OZV 
statutárního města Liberec č. /2018 o nočním klidu a ukládá starostovi projednat v ZMO  
Z: starosta                     T: 04/2018 
 
Usnesení č. 137/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výší odměn 
neuvolněných členů Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou a odměn za 
výkon funkce předsedy a člena výboru Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad 
Nisou, předsedy a člena komise Rady Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, s účinností 
od 1. května 2018 následovně: 
 
1. Neuvolněnému členu zastupitelstva a neuvolněnému členu rady města přísluší odměna uvedená v 
tabulce č. 1 za každý kalendářní měsíc ode dne, kdy složí slib před zastupitelstvem a složení slibu 
potvrdí svým podpisem. V případě, kdy neuvolněný člen zastupitelstva vykonává funkci jen po část 
měsíce, náleží mu za tento měsíc odměna ve výši odpovídající počtu dnů, po které funkci v daném 
měsíci vykonával. 
 

Tabulka č. 1 

Funkce Výše měsíční 

 odměny (Kč) 

Neuvolněný člen rady městského obvodu  3500,- 

Neuvolněný člen zastupitelstva městského obvodu 1500,- 

 

2. Neuvolněnému členu zastupitelstva, který současně vykonává funkci předsedy výboru 
zastupitelstva nebo funkci předsedy komise rady nebo funkci člena výboru zastupitelstva či člena 
komise rady, náleží odměna uvedená v tabulce č. 2 za každý kalendářní měsíc.  
 

Tabulka č. 2 

Funkce Výše měsíční 

 odměny (Kč) 

Neuvolněný člen zastupitelstva městského obvodu, který 

je předsedou výboru nebo komise 3500,- 

Neuvolněný člen zastupitelstva městského obvodu, který 

je členem výboru nebo komise 2700,- 

 

3. Vykonává-li neuvolněný člen zastupitelstva více než jednu funkci, náleží mu odměna podle bodu 2. 
a odměny za výkon maximálně dvou dalších funkcí podle tabulky č. 3. V případě, kdy vykonává 
celkem více než tři funkce, vstupují do výpočtu odměny jen ty tři, za jejichž výkon je stanovena vyšší 
odměna. Těmito funkcemi jsou předseda výboru zastupitelstva, člen výboru zastupitelstva, předseda 
komise rady či člen komise rady. 
 
 
Tabulka č. 3 

Funkce  Výše měsíční    

odměny (Kč) 

 

   

Předseda výboru zastupitelstva městského obvodu 2000,-  

Předseda komise rady městského obvodu 2000,-  

Člen výboru zastupitelstva městského obvodu 1200,-  

Člen komise rady městského obvodu 1200,-  

 

4. Neuvolněnému členovi Zastupitelstva městského obvodu, který je oprávněn k přijímání projevu vůle 

snoubenců, že spolu vstupují do manželství, zvyšuje zastupitelstvo městského obvodu s přihlédnutím 



k časové náročnosti a četnosti obřadů měsíční odměnu o částku 100,- Kč za každý takový obřad, 

maximálně však o částku 2000,- Kč/měsíc.  

 

5. Odměny za výkon funkce budou vypláceny měsíčně zpětně ve výplatních termínech pro 
zaměstnance úřadu. 
 
ukládá starostovi tento materiál předložit do ZMO 
Z: starosta                  T: 04/2018 
 
Usnesení č. 138/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Zprávu o 
činnosti Sboru dobrovolných hasičů za rok 2017 a ukládá starostovi předložit tento materiál do 
Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.  
 
Usnesení č. 139/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace 
starosty ze 7. jednání ze dne 04.04.2018.  
 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí sanitární 
den budovy Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou připadající na pondělí 
07.05.2018 a ukládá starostovi informovat veřejnost a zaměstnance o přijatém usnesení  
Z: starosta                T:04/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                   Ing. Jiří Mejsnar 
                starosta                                                                                             místostarosta 
 


