
 

  

U S N E S E N Í  

Z 12. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 18. 06. 2018 

 

Usnesení č. 222/06/2018   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 12. 
zasedání rady MO dne 18. 06. 2018.   
 
Usnesení č. 223/06/2018  

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost občana 

ve věci záměru prodeje části p.p.č. 957/4 a záměru směny části p.p.č. 957/4 za část p.p.č. 962 při ul. 

Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 

Z: TOM                                 T: 06/2018 

 
Usnesení č. 224/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost občana 
ve věci záměru prodeje p.p.č. 589, při ul. Nad Strání,v k.ú. Vratislavice nad Nisou.  
Z: TOM                            T : 06/2018 
 

Usnesení č. 225/06/2018 
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 1.7.2018 do 29.7.2018 a za 
roční nájemné ve výši 22.680,-Kč pro  Fireo, s.r.o., Česká 374, 463 12 Liberec XXV - Vesec, IČ 254 
70 825 a ukládá TOM zajistit uzavření nájemní smlouvy. 
Z: TOM                           T : 06/2018 
 

Usnesení č. 226/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
nově budovaných parkovacích ploch na p.p.č. 1292/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou v rámci akce 
„Parkovací plochy u MŠ Skloněná “ ke stávající komunikaci na p.p.č. 1292/9 v ul. Skloněná v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou dle předložené situace pro Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, 
Tanvaldská 50, Liberec 30, IČ 00262978.  
Z:TOM              T : 07/2018 

 

Usnesení č. 227/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo :  
a) 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. 1350/2 a 1352/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou  
b) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční 
soustavy (1ks přípojkové skříně), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 1350/2 v 
k.ú. Vratislavice nad Nisou,  
vše 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 10.580,-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 : 08/2018 
 
 
 
Usnesení č. 228/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení věcného 



břemene – služebnosti k umístění stavby splaškové kanalizace spočívající v právu provozovat vedení, 
vstupovat  a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním 
inženýrské sítě – vedení na p.p.č. 1886/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 659 93 390 pro Severočeská vodárenská společnost a.s., 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 490 99 469 (investor statutární město Liberec, nám. Dr.E. Beneše 
1, Liberec, IČ 00262978), na dobu životnosti sítě a za cenu 30.966,-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 : 08/2018 
 
Usnesení č. 229/06/2018 
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. 1886/3, 1886/4, 1886/62, 2115, 2129, 2133/1, 2134/4 a 2145  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 spol. Severočeská vodárenská společnost a.s., 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 490 99 469, 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 : 08/2018 
 

Usnesení č. 230/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 41/01/2017/1) ze dne 23.1.2017 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodní a kanalizační 
přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 635/1 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 pozemků p.č. 595/1 a 595/8 v k.ú Vratislavice nad 
Nisou, jejichž vlastníkem jsou v současné době občané, za 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 : 08/2018 
 

Usnesení č. 231/06/2018 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší usnesení č. 

41/01/2017/2) ze dne 23.1.2017 a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci 

v následných orgánech. 

Z: starosta                       T : 08/2018 

 

Usnesení č. 232/06/2018 

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

ředitelkám a řediteli příspěvkových organizací zřizovaných Městským obvodem Liberec – Vratislavice 

nad Nisou v rozsahu a výši uvedené v důvodové zprávě. 

Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 06/2018 
 
Usnesení č. 233/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje smlouvu o 
výpůjčce s organizací SCULPTUR LINE s.r.o., Na Poříčí 25, 110 00, Praha 1, IČ: 05188661 ohledně 
umístění sochy do prostoru před kostelem od června do září 2018a ukládá starostovi tuto smlouvu 
podepsat.   
Z: OKŠS           T: 06/2018 
 
Usnesení č. 234/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zapojení 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY, LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace, Nad Školou 
278, 463 11, Liberec 30, do projektu „Obědy pro děti“ od organizace Women for women, o. p. s. a 
přijetí účelově určeného daru na úhradu obědů pro 2 žáky školy na období školního roku 2018/2019 
(září 2018 – červen 2019) a ukládá vedoucí OKŠS informovat ředitele školy o přijatém usnesení.  
Z: OKŠS                                                                                                                                  T: 06/2018 
 



Usnesení č. 235/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje vyhlášení 
konkurzu na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy "Tanvaldská", Vratislavice nad Nisou, příspěvková 
organizace, Tanvaldská 282, Liberec 30, 463 11“ s platností od 1. 1. 2019 dle znění v důvodové 
zprávě a ukládá vedoucí OKŠS zveřejnit toto oznámení.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 07/2018 
 
Usnesení č. 236/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší své usnesení č. 
400/09/2017 ze dne 13. 9. 2017, čímž bere svou žádost zpět, schvaluje navýšení nejvyššího 
povoleného počtu dětí, zápisu dalšího místa, kde se bude uskutečňovat vzdělávání a zápisu školní 
jídelny – výdejny Mateřské školy "Lísteček“, Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, Východní 
270, Liberec 30 ze současných 140 dětí na 202 dětí s účinností od 1. 10. 2018 a ukládá vedoucí 
OKŠS podat příslušnou změnu žádosti ke Krajskému úřadu Libereckého kraje.  
Z: OKŠS                                                                                                                                 T: 07/2018 
 
Usnesení č. 237/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší své usnesení č. 
401/09/2017 ze dne 13. 9. 2017, čímž bere svou žádost zpět, schvaluje navýšení kapacity školní 
jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace, Nad 
Školou 278, 463 11, Liberec 30 ze současných 740 na 790 stravovaných s účinností od 1. 10. 2018  
a ukládá vedoucí OKŠS podat příslušnou změnu žádosti ke Krajskému úřadu Libereckého kraje.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 07/2018 
 
Usnesení č. 238/06/2018 
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 realizace montáže vzduchotechniky pro dostatečný odvod 
vzduchu dětských WC a kuchyňky v budově MŠ v celkové hodnotě 70.000,- Kč vč. DPH a čerpání této 
částky z fondu investic příspěvkové organizace a ukládá vedoucí OKŠS o přijatém usnesení ředitelku 
informovat.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 06/2018 
        
Usnesení č. 239/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložené 
cenové nabídky na demolici Rozhledny na Císařském kameni, schvaluje cenovou nabídku 
společnosti Dřevovýroba Turnov – David Kraus, Kobylka 45, 511 01 Turnov, IČ: 75550709 ve výši 
325.000,- Kč bez DPH, ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo a ukládá TO zajistit 
demontáž rozhledny. 
Z: starosta, TO                           T: 06/2018 
 
Usnesení č. 240/06/2018 
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 „Rozhledna na Císařském kameni“, 
ukládá starostovi podepsat dokumenty k veřejné zakázce a ukládá TO zajistit výběrové řízení. 
Z: starosta, TO                            T: 06/2018 
 
Usnesení č. 241/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložené 
cenové nabídky na dodávku „Servisní vozidlo pro TS Vratislavice n.N.“. schvaluje cenovou nabídku 
společnosti  Auto Koutek s.r.o., Tanvaldská 1141, 463 11 Liberec 30, IČ: 62245830 ve výši 
410.447,84 Kč bez DPH a ukládá starostovi podepsat příslušnou kupní smlouvu. 
Z: starosta, TO                            T: 06/2018 
 
 
Usnesení č. 242/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost 
občanů o realizaci investiční akce „Vodovod a plynovod v ul. Za Tratí, Liberec 30“ a ukládá TO 



prověřit zda lze nově vybudovanou IS předat do majetku SVS a.s. s ohledem na výši investičních 
nákladů a počtu připojených obyvatel. 
Z: starosta, TO                            T: 06/2018 
 
Usnesení č. 243/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace o 
potřebě navýšení kapacity šaten a stavebních úprav zadního vstupu do budovy ZŠ nad rámec  
realizované stavby „Navýšení kapacity ZŠ Liberec – Vratislavice nad Nisou“, schvaluje cenovou 
nabídku a Dodatek č. 3 společnosti Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou, zastoupené společností 
Ještědská stavební společnost, spol. s r.o., se sídlem Selská 517, 46001 Liberec 14, IČ: 18382550, 
dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek a ukládá TO zajistit realizaci díla 
specifikované v dodatku.                                                                                                                    
Z: starosta, TO                         T:06/2018 

 

Usnesení č. 244/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí  informaci o 
připravované investiční akci společnosti ČEZ „Lbc, Nad Strání_obnova vedení NN“. 
Z: starosta, TO        T: 06/2018 
 
Usnesení č. 245/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje Smlouvu o zpracování osobních 
údajů se společností Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III a ukládá starostovi tuto 
smlouvu podepsat. 
 
Usnesení č. 246/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy z 

jednání komisí rady. 

 

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

Komise komunitního plánování a  schvaluje realizaci akce,, Opékání buřtů“ dne 13.9. předpokládaný 

náklad cca 4.000,- Kč  a ukládá příslušnému odboru OKŠŠ ve spolupráci s touto komisí akci 

realizovat. 

 

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

Komise komunitního plánování a schvaluje realizaci akce: ,,Mikulášská besídka“ dne 27.11.2018 

předpokládaný náklad cca 6.000,- Kč  a ukládá příslušnému odboru OKŠŠ ve spolupráci s touto 

komisí akci realizovat. 

 
Usnesení č. 247/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
se společností CIVOP s.r.o., K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 a ukládá starostovi tento dodatek 
podepsat. 
Z: starosta, KT                                                             T: 06/2018 
 
Usnesení č. 248/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě 
se společností CIVOP s.r.o., K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 a ukládá starostovi tento dodatek 
podepsat. 
Z: starosta, KT                                                             T: 06/2018 
 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 249/06/2018 



Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Směrnici 
Rady MO Liberec – Vratislavice nad Nisou č. 12 - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ a ukládá starostovi 
vydat tuto směrnici a seznámit s danou směrnicí všechny zaměstnance MO Liberec – Vratislavice nad 
Nisou. 

Z: starosta, KT                        T: 06/2018 

 
Usnesení č. 250/06/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje smlouvu o nájmu 
motorového vozidla Citroen Jumpy Spacetourer (Vratislavický expres) pro spolek Klub nemocných 
cystickou fibrózou, z. s., se sídlem Kudrnova 22/95, 150 00, Praha 5 pro potřeby charitativního závodu  
a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.  
Z: starosta, OKŠS                                                                                                                    T: 08/2018 

 

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


