
  1 

U S N E S E N Í  

 Z  1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ DNE 15. 02. 2023 

 
 
 
Usnesení č. 01/02/2023 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje jmenování 
zapisovatelky a ověřovatelů zápisu. 
 
Usnesení č. 02/02/2023 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 
1. jednání ZMO dne 15.02.2023.  
 
Usnesení č. 03/02/2023 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápis 
z 1. jednání Finančního výboru ze dne 8. 2. 2023. 
 
Usnesení č. 04/02/2023 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) Schvaluje předložený návrh 5. rozpočtového opatření roku 2022;  
b) Schvaluje upravený rozpočet na rok 2022 v tomto členění:  

 

  
Schválený 
rozpočet 

Stav po 5.RO 

Tř. 1 – Příjmy daňové 121 510 000,00 Kč 137 916 140,00 Kč 

Tř. 2 – Příjmy nedaňové 5 015 000,00 Kč 7 472 954,44 Kč 

Tř. 3 – Příjmy kapitálové 700 000,00 Kč 1 370 000,00 Kč 

Tř. 4 – Přijaté transfery 6 060 000,00 Kč 27 579 245,73 Kč 

Příjmy celkem 133 285 000,00 Kč 174 338 340,17 Kč 

Tř. 5 – Výdaje běžné 110 360 000,00 Kč 152 235 363,00 Kč 

Tř. 6 – Výdaje kapitálové 37 350 000,00 Kč 46 100 000,00 Kč 

Výdaje celkem 147 710 000,00 Kč 198 335 363,00 Kč 

Financování – zůstatek BÚ 14 425 000,00 Kč 23 997 022,83 Kč 

  
a ukládá starostovi zajistit zveřejnění rozpočtového opatření dle zákona.  
Z: starosta                     T: 02/2023 
 
Usnesení č. 05/02/2023 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje odúčtování 
předloženého seznamu položek účtu 042 v hodnotě 4.791.496,85 Kč do nákladů a ukládá vedoucí 
ekonomického odboru zajistit proúčtovaní výše uvedené účetní transakce.  
Z: starosta                          T: 02/2023 
 
Usnesení č. 06/02/2023 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje: 

1) poskytnutí provozní dotace z rozpočtu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou ve 
výši 1.000.000,- Kč subjektu Koupaliště Sluníčko, z.s., Myslivecká 309/8, 460 07 Liberec 3, IČ: 
46744339; 

2) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí provozní dotace z rozpočtu Městského obvodu 
Liberec – Vratislavice nad Nisou mezi Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou a 
subjektem Koupaliště Sluníčko, z.s., Myslivecká 309/8, 460 07 Liberec 3, IČ: 46744339; dle 
důvodové zprávy 

a ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí dotace. 
Z: starosta, EO                          T: 02/2023 
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Usnesení č. 07/02/2023 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje: 

a) znění výzvy k dotačnímu programu podpory domovních čistíren odpadních vod z rozpočtu MO 
Vratislavice nad Nisou pro rok 2023 

b) znění vzoru žádosti pro rok 2023 
c) znění vzoru veřejnoprávní smlouvy pro rok 2023 

a ukládá starostovi zajistit zveřejnění výzvy dotačního programu.  
Z: starosta           T: 02/2023 
 
Usnesení č. 08/02/2023 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání doporučuje: 

1) Zastupitelstvu města Liberec zamítnout návrhy č. 14, 112, 120, 196 dle přílohy č. 1 
2) Zastupitelstvu města Liberec schválit návrhy č. 217, 220, 223, 226, 228, 233 v podobě 

doporučené ve stanovisku pořizovatele dle přílohy č. 1 
3) Zastupitelstvu města Liberec zařadit návrhy č. 220, 223, 226, 228, 233 do změny Z2_A územního 

plánu Liberec 
4) Zastupitelstvu města Liberec zařadit návrh č. 217 do změny Z2_D územního plánu Liberec 
5) Zastupitelstvu města Liberec podmínit pořízení změn vč. návrhů č. 217, 220, 223, 226, 228, 223 

úhradou nákladů na zpracování změny jednotlivými navrhovateli, v souladu se schváleným 
dokumentem Radou města Liberec "Pravidla postupu při pořizování změn územního plánu 
Liberec" usnesením č. 407/2022. 

6) Zastupitelstvu města Liberec podmínit pořízení změn územního plánu zpracováním návrhu 
změny dle metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj ČR "Standard vybraných částí 
územního plánu" tak, aby bylo změnu možné zapracovat do datového modelu nového územního 
plánu Liberec 

a ukládá starostovi informovat SML o přijatém usnesení.  
Z: starosta                T: 02/2023 
 
Usnesení č. 09/02/2023 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí bez připomínek 
návrh nařízení statutárního města Liberec, kterým se mění nařízení č. 5/2009 Statutárního města 
Liberec o vymezení úseků místních komunikací, chodníků a schodišť, na kterých se pro jejich malý 
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a ukládá starostovi 
informovat MML o přijatém usnesení. 
Z: starosta                                                                                                                   T: 02/2023 
 
Usnesení č. 10/02/2023         
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí bez připomínek 
návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec 
č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a ukládá starostovi 
informovat MML o přijatém usnesení. 
Z: starosta                                                                                                                            T: 02/2023 
 
Usnesení č. 11/02/2023        
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí bez připomínek 
návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her na území statutárního města 
Liberec, a ukládá starostovi informovat MML o přijatém usnesení. 
Z: starosta                                                                                                                            T: 02/2023 
 
Usnesení č. 12/02/2023 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí bez připomínek 
návrh nařízení statutárního města Liberec o stání silničních motorových vozidel na vymezených 
místních komunikacích ve městě Liberci, a ukládá starostovi informovat MML o přijatém usnesení. 
Z: starosta                                                                                                                   T: 02/2023    
 
Usnesení č. 13/02/2023 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí bez připomínek 
návrh obecně závazné vyhlášky obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec, kterou se mění 
Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu, a ukládá 
starostovi informovat MML o přijatém usnesení. 
Z: starosta                                                                                                                   T: 02/2023 
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Usnesení č. 14/02/2023 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje 
výši odměn: 
 
a) neuvolněných členů Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou,  
 
b) 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 1.3.2023 následovně: 
 
1. Neuvolněnému místostarostovi, 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 místostarosta 38.500 

Neuvolněný člen rady městského obvodu  9.500 

Neuvolněný člen zastupitelstva městského obvodu 2.300 

 

2. Vykonává-li neuvolněný člen rady městského obvodu více než jednu funkci, náleží mu odměna podle 
tabulky č. 1 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.  

 

3. 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 
4.700 

Neuvolněný člen zastupitelstva městského obvodu, 

který je členem výboru nebo komise 

3.900 

 

 

4. Vykonává-li neuvolněný člen zastupitelstva více než jednu funkci, náleží mu odměna podle tabulky č. 
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.  

 
Tabulka č. 3 

Funkce  Výše měsíční    

odměny (Kč) 

 

   

Předseda výboru zastupitelstva městského obvodu 3.500  

Předseda komise rady městského obvodu 3.500  
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Člen výboru zastupitelstva městského obvodu 2.300  

Člen komise rady městského obvodu 2.300  

 
 
5. Fyzické osobě, která není členem zastupitelstva a která vykonává funkci člena výboru zastupitelstva 
nebo funkci předsedy nebo člena komise rady, náleží peněžité plnění za výkon této funkce dle tabulky 
č. 4. 

 
Tabulka č. 4 

Funkce  Výše měsíční    

odměny (Kč) 

 

   

Předseda komise rady městského obvodu 3.500  

Člen výboru zastupitelstva městského obvodu 2.300  

Člen komise rady městského obvodu 2.300  

 
 
6. 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 500,- Kč za každý takový obřad, 
maximálně však o částku 2000,- Kč/měsíc.  

 

7. Odměny za výkon funkce budou vypláceny měsíčně zpětně ve výplatních termínech pro 
zaměstnance úřadu. 
Z: starosta                                                                                                                   T: 02/2023 
 
Usnesení č. 15/02/2023 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápis 
z 1. jednání Kontrolního výboru ze dne 08.02.2023. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Lukáš Pohanka 

                                                                                                                                       starosta                 


