
 

  

U S N E S E N Í  

Z 11. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 04. 06. 2018 

 

Usnesení č. 195/06/2018   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 11. 
zasedání rady MO dne 04. 06. 2018.   
 
Usnesení č. 196/06/2018  

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

208/2 o výměře 29 m2 (oddělené z p.p.č. 208 a 206/1 dle GP č. 3818-17070/2017 ze dne 17.8.2017) 

v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za kupní cenu 35.090,- Kč z vlastnictví INTEX, akciová společnost, 

sídlem Tanvaldská 345, 463 11 Liberec XXX, IČ 00174386 do vlastnictví statutárního města Liberce, 

IČ 00262978 a ukládá starostovi projednat majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 

Z: TOM                               T: 06/2018 

 
Usnesení č. 197/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání : 
1) schvaluje pronájem  části p.p.č. 2361 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou o výměře 400 m2, účel – 
okrasná zahrada o výměře 380 m2 a pozemek pod stavbou o výměře 20 m2, od 1.7.2018  na dobu 
neurčitou a za cenu 4.500,-Kč/rok pro občana a ukládá TOM zajistit uzavření nájemní smlouvy a  
2) schvaluje provedení plánovaných terénních úprav pronajaté části p.p.č. 2361 dle předložené 
žádosti na vlastní náklady žadatelky a schvaluje oplocení pronajaté části p.p.č. 2361 
Z: TOM                              T : 06/2018 
 

Usnesení č. 198/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
1) schvaluje ukončení pachtovní smlouvy č.j. 662 na pacht části p.p.č. 2580 uzavřené s občanem, 
dohodou ke dni 31.7.2018.  
2) schvaluje záměr pachtu části p.p.č. 2580 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit 
zveřejnění.  
Z: TOM                               T: 06/2018 
 

Usnesení č. 199/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodní přípojky, 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 pozemku p.č. 
2797 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době pan Michal Čulaga, U 
Studánky 501, Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec, 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: 07/2018 
 

Usnesení č. 200/06/2018 
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. 1886/62 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 cenu 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: 07/2018 



 
 
Usnesení č. 201/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení vodovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 1037/1 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 pozemků p.č. 
1039/5 a 1039/2 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době občan za 
předpokládanou cenu 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: 07/2018 
 
Usnesení č. 202/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 11/01/2016 ze dne 6.1.2016 
b) 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. 928 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 cenu 
15.000,-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 : 07/2018 
 

Usnesení č. 203/06/2018 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje smlouvu o dílo 

se SPOLTEX spol. s r. o., Tanvaldská 345, 463 11, Liberec 30, IČ: 14866293 na výměnu koberce v 1. 

NP Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 v celkové částce 272.227 K4 bez DPH dle důvodové 

zprávy a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.  

Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 06/2018 
 

Usnesení č. 204/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší  usnesení číslo 
120/04/2018 ze dne 4. 4. 2018 a schvaluje žádost Mgr. Hany Šimkové, ředitelky MATEŘSKÉ ŠKOLY 
"SÍDLIŠTĚ", Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace, IČ:46746234 o schválení  nákupu 
nového konvektomatu vč. instalace a práce v celkové hodnotě 295.000,- Kč vč. DPH dle důvodové 
zprávy a dále schvaluje převod části rezervního fondu PO do fondu investic ve výši 131.000 Kč a 
jeho čerpání pro nákup konvektomatu.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 06/2018 
 

Usnesení č. 205/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  

a)   snížení kapacity Mateřské školy "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, 
Východní 270, 463 11, Liberec 30 ze současných 202 dětí na 127 dětí s účinností od 1. 1. 
2019  

b)   výmaz odloučených pracovišť mateřské školy a školní jídelny Mateřské školy "Lísteček", 
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, Východní 270, 463 11, Liberec 30  
s účinností od 1. 1. 2019 

a ukládá vedoucí OKŠS podat žádost o změnu zápisu ve Školském rejstříku prostřednictvím 
Krajského úřadu Libereckého kraje.  
Z: OKŠS                                                                                                                                  T: 06/2018 
 
Usnesení č. 206/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje 

a)   zřízení nové mateřské školy a školní jídelny na adrese Tanvaldská 282, 463 11, Liberec 30 a 
jejího odloučeného pracoviště na adrese Tanvaldská 1122, 463 11, Liberec 30  

b)   nový název mateřské školy ve znění Mateřská škola "Tanvaldská", Vratislavice nad Nisou, 
příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2019  

c)   znění zřizovací listiny Mateřské školy "Tanvaldská", Vratislavice nad Nisou, příspěvková 
organizace, Tanvaldská 282, 463 11, Liberec 30 s účinností od 1. 1. 2019 



d)   zapsání nové příspěvkové organizace do Školského rejstříku prostřednictvím Krajského úřadu 
Libereckého kraje s účinností od 1. 1. 2019  

a ukládá starostovi předložit tento materiál k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 06/2018 
 
Usnesení č. 207/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s celoročním 
hospodařením a finančním vypořádáním Městského obvodu Liberec -Vratislavice nad Nisou za rok 
2017, a to bez výhrad, a ukládá starostovi předložit tento materiál do zastupitelstva MO.  
Z: EO                             T: 06/2018 
 
Usnesení č. 208/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) Souhlasí s předloženým návrhem 3. rozpočtového opatření roku 2018;  
b) Souhlasí s upraveným rozpočtem na rok 2018 v tomto členění:  

 

 Schválený rozpočet Stav po 3.RO 

Tř. 1 – Příjmy daňové            97 645 000,00 Kč  100.527.182,00 Kč 

Tř. 2 – Příjmy nedaňové              4 991 000,00 Kč  6.116.256,30 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  19.446.291,20 Kč 

Příjmy celkem         129 211 000,00 Kč  146.089.729,50 Kč 

Tř. 5 – Výdaje běžné           95 666 000,00 Kč  113.106.475,20 Kč 

Tř. 6 – Výdaje kapitálové          100 130 000,00 Kč  99.735.000,00 Kč 

Výdaje celkem 195 796 000,00 Kč 212.841.475,20 Kč 

Financování – úvěr  30 000 000,00 Kč 40.000.000,00 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: 06/2018 
 
Usnesení č. 209/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výsledky 
inventarizací, účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 příspěvkových 
organizací zřizovaných Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou v navrženém rozsahu. 
Zároveň schvaluje pořízení čtenářského koutku z fondu investic dle předložené nabídky do 
130.000,00 Kč v MŠ Lísteček. 
Z:EO                 T:06/2018 
 
Usnesení č. 210/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření dodatku 
k pojistné smlouvě havarijního pojištění č. 56946649-12 Česká pojišťovna, a.s. – v rámci dodatku jde 
o zařazení osobního automobilu, tov.zn. CITROËN Jumpy Spacetourer, uvedeno do provozu 05/2018, 
pojistné 22.224,00 Kč/rok (pojistné pro r. 2018 kráceno 18.952,00 Kč) a ukládá starostovi podepsat 
příslušné dokumenty. 
Z: EO                             T:06/2018 
 
Usnesení č. 211/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápis 
z jednání hodnotící komise 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“, schvaluje cenovou nabídku společnosti ABCD Služby školám s.r.o., se 
sídlem Kaplanova 574, 460 02 Liberec 23, IČ: 62244892, ve výši 917.348,- Kč bez DPH,                            
ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se společností ABCD Služby 
školám s.r.o., Kaplanova 574, 460 02 Liberec 23, IČ: 62244892 a příslušnou kupní smlouvu a ukládá 
TO zajistit realizaci veřejné zakázky.  
Z: starosta, TO                            T: 05/2018 
 
 



Usnesení č. 212/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí vyhodnocení 
zimní údržby silnic za období 2017/2018 prováděné zaměstnanci TS Vratislavice n. N. a ukládá 
starostovi předložit tento materiál na jednání ZMO k projednání.  
Z: starosta, TO                            T: 06/2018 
 
Usnesení č. 213/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  zadávací 
dokumentaci ve smyslu § 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Kolem kolem Jizerek – Vratislavice n.N.“a ukládá 
starostovi podepsat dokumenty k veřejné zakázce.  
Z: starosta, TO                            T: 05/2018 
 
Usnesení č. 214/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Obsahový 
plán činnosti rady MO a zastupitelstva MO na II. pololetí 2018 a ukládá starostovi předložit tento 
materiál na jednání zastupitelstva MO.  
Z: starosta                            T: 06/2018 
 
Usnesení č. 215/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje návrh programu 
jednání 3. ZMO dne 20. 06. 2018.     
Návrh programu jednání zastupitelstva: 
03. zasedání zastupitelstva MO – 20. června  2018 od 17,00 hod.  
 

1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Diskuse občanů 
5. Informace finančního výboru 
6. 3. rozpočtové opatření roku 2018 
7. Závěrečný účet 
8. Účetní závěrky PO 2017 
9. Inventarizace majetku k 31.12.2017 
10. Výkup pozemků p.p.č. 208/2 
11. Vyhodnocení zimní údržby 
12. Vznik nové příspěvkové organizace 
13. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje – program 7. 1 

Kulturní aktivity – Vratislavické slavnosti  
14. Obsahový plán činnosti RMO a ZMO Liberec – Vratislavice nad Nisou na II. pololetí roku 2018 
15. Informace kontrolního výboru 
16. Vyřízení námětů a připomínek zastupitelů z 2. ZMO ze dne 16.04.2018 
17. Informace starosty  
18. Podněty a připomínky zastupitelů 

 
Usnesení č. 216/06/2018 
Rada Městského obvodu  Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí vyřízení 
námětů a připomínek zastupitelů MO Liberec - Vratislavice nad Nisou z 2. zasedání ZMO dne 16. 04. 
2018 a ukládá starostovi předložit tento materiál na jednání zastupitelstva MO. 
Z:starosta                                                                                                                                  T: 06/2018 
 
Usnesení č. 217/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 

z jednání komisí rady. 
 

Usnesení č. 218/06/2018 

Rada městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí a schvaluje 
akci „Mezinárodní den seniorů“, která se bude konat dne 2. 10 . 2018 od 16,00 hodin v KC 101010. 
Bude uvolněn finanční příspěvek 1500,- na hudební produkci „Jizerské trio“ a poukázky v hodnotě 50,- 
Kč na osobu. Předpokládaná účast je 100 seniorů. 



 
Usnesení č. 219/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu 
hrobového místa.  
 
Usnesení č. 220/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace 
starosty z 11. jednání ze dne 04.06.2018.  

 
Usnesení č. 221/06/2018 

Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložený 

materiál a souhlasí se stanovením počtu členů zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice 

nad Nisou pro volební období podzim 2014 až podzim 2018 na 15 a ukládá starostovi předložit tento 

materiál na jednání zastupitelstva MO. 

Z: starosta                                                                                                                                T: 06/2018 

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


