
 

  

U S N E S E N Í  

Z 9. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 14. 05. 2018 

 

Usnesení č. 171/05/2018   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 9. 
zasedání rady MO dne 14. 05. 2018.   
 
Usnesení č. 172/05/2018  
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 
plnění usnesení. 
 
Usnesení č. 173/05/2018 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem 

prodeje  části p.p.č. 395/1 o výměře 61 m2, při ul. Svornosti, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za 

minimální prodejní cenu 40.656,- Kč včetně DPH (základ 33.600,- Kč + 21% DPH 7.056,- Kč) formou 

výběrového řízení s právem přednosti vlastníků sousedních pozemků a ukládá TOM předložit 

majetkoprávní operaci k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce. 

Z: TOM                               T: 08/2018 
 

Usnesení č. 174/05/2018 

1. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výkupem p.p.č. 

2394/2, o výměře 6 m2 (oddělené z p.p.č. 2394 dle GP č. 3877-67/2018 ze dne 29.3.2018), při ul. 

Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví občana, do vlastnictví statutárního města Liberec, 

IČ 00262978, za kupní cenu 10.620,- Kč,  

2. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s výkupem p.p.č. 

2395/2, o výměře 6 m2 (oddělené z p.p.č. 2395 dle GP č. 3877-67/2018 ze dne 29.3.2018), při ul. 

Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví občana do vlastnictví statutárního města Liberec, 

IČ 00262978, za kupní cenu 10.620,- Kč  

a ukládá starostovi, po doložení souhlasu vlastníků uvedených pozemků, projednat majetkoprávní 

operaci v zastupitelstvu MO. 

Z: TOM                               T: 09/2018 
 

Usnesení č. 175/05/2018 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje pronájem  části 

p.p.č. 1243/64 o výměře 225 m2 a p.p.č. 1243/45, 1243/46, 1243/47, 1243/48, 1243/49, 1243/50 v  

k.ú. Vratislavice nad Nisou, účel – manipulační plocha, na dobu určitou od 10.5.2018 do 30.6.2018 a 

za cenu 22.680,-Kč/1rok pro  Fireo, s.r.o., Česká 374, 463 12 Liberec XXV - Vesec, IČ 254 70 825 za 

podmínky úhrady doplatku za skutečné užívání pozemků od 12.3.2018 do 9.5.2016 a ukládá TOM 

zajistit uzavření nájemní smlouvy. 

Z: TOM                               T: 05/2018 
 

Usnesení č. 176/05/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 284/06/2017 ze dne 7.6.2017 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení kanalizační přípojky, vstupu 
a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 14 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 pozemků p.č. 973 a 974 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž vlastníkem jsou v současné 
době manželé za cenu 2.969,-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 : 06/2018 

 



Usnesení č. 177/05/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 317/06/2017/2) ze dne 19.6.2017 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení kanalizační a vodovodní 
přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 422/1, 422/2 a 590 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 pozemků p.č. 1158/1 a p.č. 1158/2 
v k.ú Vesec u Liberce, jejichž vlastníkem jsou v současné době občané za cenu 16.716,-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: 06/2018 
 

Usnesení č. 178/05/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
1) ruší usnesení č. 47/02/2016 ze dne 5.2.2016 
2) schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo vedení zemní přípojky NN, vstupu a 
vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 605/1 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. 601/1 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je 
v současné době občan za cenu 6.972,-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 : 06/2018 
 
Usnesení č. 179/05/2018 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  :  
1) ruší usnesení č. 241/04/2014/b) ze dne 7.4.2014 

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

zařízení (NTL plynovodní přípojku), a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na p.p.č. 794 v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je 

plynárenské zařízení schopno plnit svoji funkci jako celek, pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad 

Labem, IČ 272 95 567 (investor), za 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 : 06/2018 
 

Usnesení č. 180/05/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje rozdělení 
dotačního příspěvku z rozpočtu pro podporu individuálních žádosti z rozpočtu Městského obvodu 
Liberec – Vratislavice nad Nisou dle důvodové zprávy pro AvantgArt, z. s., sídlem Vnější 1392, 
Liberec 30, 463 11 ve výši 20 000,-Kč a ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace přiložené v důvodové zprávě.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 05/2018 
 
Usnesení č. 181/05/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje žádost o 
bezplatném poskytnutí drobných reklamních předmětů Vratislavice nad Nisou v počtu 50 ks pro děti, 
které se zúčastní 2 turnusů příměstského tábora Věda nás baví v srpnu 2018 dle žádosti v důvodové 
zprávě a ukládá vedoucí OKŠS reklamní předměty organizaci předat.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 05/2018 

 

Usnesení č. 182/05/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření 
aktualizovaných smluv o běžném účtu č. 984 943 369/0800, 107-984 943 369/0800, 9021-
984 943 369/0800, 20108-984 943 369/0800, 30031-984 943 369/0800, 040037-984 943 369/0800, 
060038-984 943 369/0800, 120184-984 943 369/0800  s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, 
Olbrachtova 1929/62, IČ 45244782  a ukládá starostovi podepsat příslušné dokumenty. 
Z: EO                             T:05/2018 
 
 



Usnesení č. 183/05/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 3 se 
společnosti EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 
45274924, odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1 na 
prodloužení termínu dokončení stavby „Dopravní napojení objektu mateřské školy Nová Ruda, 
Vratislavice n.N.“ z důvodu kolize se stavbou nové mateřské školy Nová Ruda do 31.07.2018 a 
ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek.  
Z: starosta, TO                            T: 05/2018 
 
Usnesení č. 184/05/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 2 se 
společnosti EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 
45274924, odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1 na 
prodloužení termínu dokončení stavby „Křižovatka ulic Donská – Sladovnická a parkoviště u SUŠ, 
Vratislavice n.N.“ z důvodu kolize se stavbou nové mateřské školy Nová Ruda do 31.07.2018 a 
ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek. 
Z: starosta, TO                            T: 05/2018 
 
Usnesení č. 185/05/2018  
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady. 
Z: starosta                            T: 05/2018 
 

Usnesení č. 186/05/2018 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrh 
Komise komunitního plánování a  schvaluje realizaci akce,, Opékání buřtů“ dne 31.5. 2018 
předpokládaný náklad cca 4.000,- Kč  a ukládá příslušnému odboru OKŠŠ ve spolupráci s touto 
komisí akci realizovat. 
 
Usnesení č. 187/05/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, - program 7.1 Kulturní aktivity, č. 
OLP/2568/2018, s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, na akci „Vratislavické 
slavnosti“  ve výši 50 000,-Kč a ukládá starostovi projednat tuto smlouvu v ZMO a ukládá EO 
zapracovat tuto částku do rozpočtového opatření. 
Z: starosta, KTD, EO                    T: 06/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                         Ing. Jiří Mejsnar 
                starosta                                                                                                  místostarosta 


