
 

  

U S N E S E N Í  

Z 08. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 23. 04. 2018 

 
Usnesení č. 143/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 08. 
zasedání rady MO dne 23. 04. 2018.   
 
Usnesení č. 144/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší své usnesení č. 
02/01/2017 ze dne 9.1.2017 a své usnesení č. 166/04/2017 ze dne 10.4.2017 a souhlasí se záměrem 
prodeje p.p.č. 1147/3 a části p.p.č. 1149/1, při ul. Tanvaldská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou 
výběrového řízení s právem přednosti vlastníků sousedních pozemků, za minimální prodejní cenu 
1,189.000,- Kč a ukládá TOM zajistit projednání v radě města a zveřejnění na úřední desce. 
Z: TOM                       T : 06/2018 
 
Usnesení č. 140/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje propachtování 
pozemků p.č. 3194, 3195 a 3196 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou o výměře 0,3618 ha za účelem 
zemědělského pachtu – sekání trávy a pastvina pro koně, na dobu neurčitou za roční pachtovné 181,-
Kč a každoroční zvýšení pachtovného podle růstu indexu cen v závislosti na růstu inflace pro paní 
Moniku Dýckovou, DiS., Prosečská 125, 468 04 Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou, IČ 88373835 
a ukládá TOM  zajistit zpracování a uzavření smlouvy o zemědělském pachtu.  
Z: TOM                               T : 04/2018 
 
Usnesení č. 145/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr pronájmu 
části p.p.č. 2361 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit zveřejnění. 
Z: TOM                        T : 05/2018 
 
Usnesení č. 146/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 518/3 ke komunikaci na p.p.č. 553 v ul. Obvodní dle předloženého situačního výkresu pro občana 
za podmínek stanovených technickým odborem. 
Z:TOM              T : 05/2018 
 
Usnesení č. 147/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení NTL plynovodní přípojky, 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, ve prospěch pozemku p.č. 
518/3 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době občan 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. 148/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace, vstupu 
a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 553 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. 518/3 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je 
v současné době občan 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. 149/04/2018 
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 ), vstupu a vjezdu pro její provozování 
a udržování na p.p.č. 3276, 3284/2, 3292, 3377/1, 3406, 3419 a 3423/2 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 podmínky úhrady 
předpokládané ceny ve výši 155.820,-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. 150/04/2018 
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. 2113/1 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, pro ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za předpokládanou cenu ve výši 1.000,-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. 151/04/2018 

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. 3489 a 3524 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 17.400,-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. 152/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení STL plynovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování 
a udržování na p.p.č. 3489 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. 
3525 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. 153/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
komunikační sítě zakládající právo uložení komunikační sítě (metalických  kabelů a HDPE trubky), 
včetně jejího ochranného vedení, trubek a dalších součástí, provozu komunikační sítě a nezbytného 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu komunikační sítě na p.p.č. 3284/2 a 3332 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, na dobu životnosti příslušné komunikační sítě, tj. na dobu, po kterou je komunikační síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek, pro Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 
IČ 040 84 063 (investor Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 
Liberec III, IČ 473 11 975) za podmínky složení zálohy ve výši 32.000,-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. 154/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
komunikační sítě zakládající právo uložení komunikační sítě (metalických  kabelů a HDPE trubky), 



včetně jejího ochranného vedení, trubek a dalších součástí, provozu komunikační sítě a nezbytného 
příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu komunikační sítě na p.p.č. 3406 a 3419 v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, na dobu životnosti příslušné komunikační sítě, tj. na dobu, po kterou je komunikační síť schopna 
plnit svoji funkci jako celek, pro Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 
IČ 040 84 063 (investor Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 
Liberec III, IČ 473 11 975) za podmínky složení zálohy ve výši 52.000,-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. 155/04/2018 

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 ), vstupu a vjezdu pro její provozování 

a udržování na p.p.č. 33, 35, 54/13, 56, 58/1, 60/1, 61/3, 65, 94/7, 105/1, 128, 137/1, 156/1, 157, 1090, 

1097, 1101, 1102, 1119, 1133, 1134/7, 1135, 1190/1, 1195, 1200, 1221, 1240, 1241/2, 1886/8, 1886/14, 

2761, 2762 a 2773 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 podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 2,009.819,-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. 156/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření smlouvy o 
výpůjčce mobiliáře kostela s Římskokatolickou farností Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 51, 463 11 
Liberec 30, IČ 46746251  a ukládá starostovi podepsat tuto smlouvu. 
Z: TOM, starosta               T : 06/2018 
 
Usnesení č. 157/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje vydání potvrzení 
Mgr. Haně Šimkové - stávající ředitelce MATEŘSKÉ ŠKOLY „SÍDLIŠTĚ“, Liberec 30, Skloněná 1414, 
příspěvkové organizace o setrvání ve funkci ředitelky na dobu určitou dalších 6 let s platností od 1. 2. 
2019 dle předložené důvodové zprávy a neschvaluje vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce 
ředitele MATEŘSKÉ ŠKOLY „SÍDLIŠTĚ“, Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvkové organizace. 
Z: OKŠS                 T: 05/2018 
 
Usnesení č. 158/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje vydání potvrzení 
Mgr. Daně Keltnerové - stávající ředitelce Mateřské školy "Lísteček“, Vratislavice nad Nisou, 
příspěvková organizace, Východní 270, 463 11, Liberec 30 o setrvání ve funkci ředitelky na dobu určitou 
dalších 6 let s platností od 1. 2. 2019 dle předložené důvodové zprávy a neschvaluje vyhlášení 
konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy "Lísteček“, Vratislavice nad Nisou, 
příspěvková organizace, Východní 270, 463 11, Liberec 30.  
Z: OKŠS                 T: 05/2018 
 
Usnesení č. 159/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje smlouvu o reklamě 
a propagaci s organizací SCULPTUR LINE s.r.o., Na Pořící 25, 110 00, Praha 1, IČ: 05188661 ohledně 
umístění sochy do prostoru před kostelem a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.   
Z: OKŠS                 T: 04/2018 
 
Usnesení č. 160/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje smlouvu o 
poskytnutí služeb s Mgr. Pavlem Bernátem, Stříbrný kopec 508, 463 03, Stráž nad Nisou, IČ: 88555828 
pro realizaci příměstského tábora pro žáky 1. – 3. třídy ZŠ Vratislavice nad Nisou v termínu 25. – 29. 6. 
2018 z důvodu náhradní výuky v době stavebních prací a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat a 
dále ukládá vedoucí EO zapracovat částku 336.000 Kč do rozpočtu v rámci nejbližšího rozpočtového 
opatření.  
Z: OKŠS, EO                 T: 06/2018 
 



Usnesení č. 161/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření 
Vratislavické knihovny v týdnu od 2. do 4. 7.2018 a její následný omezený provoz od 9. 7. do 24. 8. 
2018, kdy bude otevřena pro veřejnost pouze každou středu od 9 – 17 hodin a ukládá vedoucí OKŠS 
informovat veřejnost o tomto omezení provozu.    
Z: OKŠS                 T: 04/2018 
 
Usnesení č. 162/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření objektu 
sokolovny Vratislavice, U Tělocvičny 228, v období od 30. 6. – 15. 7. 2018 a ukládá vedoucí OKŠS tuto 
informaci zveřejnit.   
Z: OKŠS                 T: 04/2018 
 
Usnesení č. 163/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 
výsledku poptávky po dodavateli kompletního cateringu (vč. dodání piva) na kulturních akcích 
městského obvodu v roce 2018.  
Z: OKŠS                 T: 04/2018 
 
Usnesení č. 164/04/2018 
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 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“, 
schvaluje cenovou nabídku společnosti EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 
4527924, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
se společností EUROVIA CS a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 4527924 a příslušnou smlouvu o 
dílo a ukládá TO zajistit realizaci oprav komunikací.  
Z: starosta, TO                            T: 04/2018 
 
Usnesení č. 165/04/2018 
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 „Oprava místní komunikace ul. 
Tulipánová, Vratislavice nad Nisou“, ukládá starostovi podepsat dokumenty veřejné zakázky a ukládá 
TO zajistit realizaci veřejné zakázky.  
Z: starosta, TO                            T: 05/2018 
 
Usnesení č. 166/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výzvu a základní 
údaje zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadanou jako VZMR na dodávky ve smyslu zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „Dodávka školního nábytku do základní školy 
Vratislavice nad Nisou“, ukládá starostovi podepsat dokumenty veřejné zakázky a ukládá TO zajistit 
realizaci veřejné zakázky.  
Z: starosta, TO                            T: 05/2018 
 
Usnesení č. 167/04/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady. 
Z: starosta                            T: 04/2018 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                   Ing. Jiří Mejsnar 
                starosta                                                                                             místostarosta 


