
 

  

U S N E S E N Í  

Z 03. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 01. 08. 2018 

 

Usnesení č. 250/08/2018   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 
03.mimořádné zasedání rady MO dne 01. 08. 2018.   
 
Usnesení č. 251/08/2018  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje pacht části p.p.č. 
2580 v ul. Křivá o výměře 264 m2, účel – zastavěná plocha v zahrádkářské osadě (20 m2) a ostatní 
plocha v zahrádkářské osadě (244 m2), od 2.8.2018 na dobu neurčitou a za roční pachtovné 2.904,-Kč 
pro manžele a ukládá TOM zajistit uzavření pachtovní smlouvy. 
Z: TOM                               T: 08/2018 

 
Usnesení č. 252/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje pronájem  části 
p.p.č. 2197/1 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou o výměře 730 m2, účel : pozemky nezastavěné – plocha pro 
zařízení staveniště a umístění stavebního věžového jeřábu pro stavbu bytového domu „ BD Ruda“, na 
dobu určitou od 2.8.2018 do 30.8.2018 a za roční nájemné ve výši 51.100,-Kč pro spol. Regionální 
stavební s.r.o., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ 445 65 208 a ukládá TOM zajistit 
uzavření nájemní smlouvy. 
Z: TOM                               T: 08/2018 
 

Usnesení č. 253/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr pronájmu 
části p.p.č. 2197/1 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit zveřejnění.  
Z: TOM                T: 08/2018 
 

Usnesení č. 254/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
nově budované účelové komunikace na p.p.č. 1878/2, 1878/6, 1878/5, 1875/3, 1875/4, 1875/5, 1875/1, 
1877/10, 1877/11, 1877/12, 1877/13, 1877/14, 1877/15, 1877/19, 1877/18, 1877/20, 1877/21, 1877/24, 
1877/4, 1877/3, 1877/29, 1877/30, 1876/1, 1876/2, 1877/49, 1877/50, 1877/51, 1877/52, 1877/53, 
1877/54, 1877/2, 1877/55 v k.ú. Vratislavice nad Nisou v rámci stavby „ Soubor 23 řadových RD“ dle 
předložené koordinační situace pro DP REAL IMMO investiční, s.r.o., Preslova 700/76, Stránice, 602 
00 Brno, IČ 046 79 865 za podmínek stanovených správcem místní komunikace takto:  

- 2 x ke stávající komunikaci na p.p.č. 1873/1 k.ú. Vratislavice nad Nisou 
- 1 x přes p.p.č. 1877/6 ke komunikaci na p.p.č. 1873/1 k.ú. Vratislavice nad 

Nisou 
Z:TOM                 T : 08/2018 

 

Usnesení č. 255/08/2018 

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

1) záměr připojení nově budované účelové komunikace na p.p.č. 2786/1 a 2795/1 v k.ú. Vratislavice 

nad Nisou pro 5 RD na p.p.č. 2786/1 v rámci stavby „ Soubor 9 rodinných domů – Tyršův vrch“ ke 

komunikaci na p.p.č. 1037/1 a ke komunikaci na p.p.č. 2796/1 dle předložené koordinační situace pro 

DP REAL IMMO s.r.o., Preslova 700/76, Stránice, 602 00 Brno, IČ 282 61 496 za podmínek 

stanovených správcem místní komunikace  

 

2) záměr připojení 4 RD na p.p.č. 2786/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou v rámci stavby „ Soubor 9 

rodinných domů – Tyršův vrch“ dle předložené koordinační situace pro DP REAL IMMO s.r.o., Preslova 

700/76, Stránice, 602 00 Brno, IČ 282 61 496 za podmínek stanovených správcem místní komunikace 

takto :  



- 3 x ke komunikaci na p.p.č. 2787 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 

  - 1 x ke komunikaci na p.p.č. 2788 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
Z:TOM                  T: 08/2018 
 
Usnesení č. 256/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
stezky a cesty na p.p.č. 1877/6 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu neurčitou ve prospěch DP REAL 
IMMO investiční, s.r.o., Preslova 700/76, Stránice Brno, IČ 046 79 865, za podmínky složení zálohy ve 
výši 1.290,-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. 257/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí     prodloužení 
Smlouvy o nájmu nebytových prostor k umístění a provozování peněžního bankomatu ze dne 7.10.2010 
na pronájem prostoru o výměře 4,1 m2 v 1. podzemním podlaží budovy č.p. 1675, která je součástí 
p.p.č. 1348/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, obci Liberec se stávajícím nájemcem, spol. Česká spořitelna, 
a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 452 44 782, a to na základě práva opce v souladu s čl. 
III odst.1 této smlouvy do 9.10.2020.  
Z:TOM                                                   T : 08/2018 
 

Usnesení č. 258/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání doporučuje přidělení 
služebního bytu, v budově č.p. 160, ul. Nad Školou, 463 11 Liberec XXX, panu a ukládá starostovi 
předložit tento materiál radě města Liberec. 
Z: TOM                             T : 09/2018 
 

Usnesení č. 259/08/2018 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje žádost ředitelky 

MATEŘSKÉ ŠKOLY "SÍDLIŠTĚ", Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace o povolení 

výjimky z maximálního počtu dětí ve třídě pro školní rok 2018/2019 a to pro 4 třídy mateřské školy vždy 

o 4 děti pro každou třídu.  

Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 08/2018 

 

Usnesení č. 260/08/2018 

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

smlouvu s MOCCA, spol. s r. o., Ruprechtická 848/32, 460 01 Liberec 1, IČ: 496 823 93 o poskytnutí 

sladkostí pro soutěžící děti na Vratislavických slavnostech 2018 a ukládá starostovi tuto smlouvu 

podepsat.   

Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 08/2018 
 
Usnesení č. 261/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje jmenování členů 
konkurzního řízení na pozici ředitel/ředitelka Mateřské školy "Tanvaldská", Vratislavice nad Nisou, 
příspěvková organizace, Tanvaldská 282, Liberec 30 s účinností od 1. 1. 2019 a to následovně:  

a) dva členové za zřizovatele – Lukáš Pohanka, starosta a Lenku Tarabovou,  radní  
b) člen učený ředitelem krajského úřadu – JUDr. Helena Vašková 
c) člen určený ČŠI – Mgr. Milan Rambousek 
d) člen, který je odborníkem v oblasti řízení školství a ve stejném typu příslušné školy – Mgr. Hana 

Šimková  
e) člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné PO – Romana Černá  

a dále schvaluje tajemníkem komise Mgr. Markétu Křečkovou, vedoucí OKŠS a ukládá starostovi 
podepsat jmenování členů komise.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 08/2018 
 
 
 
Usnesení č. 262/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje rozdělení dotačních 
příspěvků žádajícím právnickým a fyzickým osobám v rámci Dotačního programu z rozpočtu Městského 



obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dle důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace přiložené v důvodové zprávě.  
Z: OKŠS                T: 08/2018 
 
Usnesení č. 263/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje zrušení usnesení 
č. 237/06/2018 z důvodu uvedeného v důvodové zprávě a dále schvaluje dovoz obědů pro 50 dětí 
v nové budově Mateřské školy "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace při ul. 
Sladovnická a Donská od soukromého dodavatele školního stravování s účinností od 1. 10. 2018.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 08/2018 
 
Usnesení č. 264/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 3 ke 
smlouvě o dílo č. 33/2017/01 se společností BREX, spol. s r.o., se sídlem Hodkovická 135, 463 12 
Liberec 23, IČ: 40232549i a cenovou nabídku na zajištění dovybavení komplexní bezbariérovosti 
objektu mateřské školy Nová Ruda, nad rámec smlouvy o dílo, podanou ve zjednodušeném podlimitním 
řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů pro veřejnou zakázku na stavební práce „Mateřská škola Nová Ruda / Vratislavice n.N.“, dle 
důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek a ukládá TO zajistit realizaci díla 
specifikované v dodatku.  
Z: starosta, TO                            T: 08/2018 
 
Usnesení č. 265/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. 139/2018/01 se společností STAVO – UNION, stavební společnost s r.o., se sídlem 
V Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 25407317 a cenovou nabídku na zajištění mateřské školy 
Lísteček, nad rámec smlouvy o dílo, podanou ve zjednodušeném podlimitním řízení vyhlášeném dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro veřejnou 
zakázku na stavební práce „Navýšení kapacity mateřské školy Lísteček ve Vratislavicích nad Nisou“, 
dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek a ukládá TO zajistit realizaci díla 
specifikované v dodatku.  
Z: starosta, TO                            T: 08/2018 
 
Usnesení č. 266/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 4 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 30.09.2018 a ukládá starostovi 
podepsat příslušný dodatek. 
Z: starosta, TO                           T: 08/2018 
  
Usnesení č. 267/08/2018 
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 „Křižovatka ulic Donská – Sladovnická a parkoviště u SUŠ, Vratislavice n.N.“ 
z důvodu kolize se stavbou nové mateřské školy Nová Ruda do 30.09.2018 a ukládá starostovi 
podepsat příslušný dodatek. 
Z: starosta, TO                                        T: 08/2018 
 
Usnesení č. 268/08/2018 
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 „Rozhledna na Císařském kameni“, schvaluje cenovou nabídku společnosti Pila 
Martinice s.r.o., se sídlem Siminský mlýn 26, 262 72 Březnice, IČ: 248 15 799, dle důvodové zprávy, 
ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky se společností Pila Martinice 
s.r.o., Siminský mlýn 26, 262 72 Březnice, IČ: 248 15 799 a příslušnou smlouvu o dílo a ukládá TO 
zajistit realizaci stavby. 



Z: starosta, TO                             T:08/2018 
 
Usnesení č. 269/08/2018 
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 povrchu místní komunikace 
ul. Východní v k.ú. Vratislavice n.N.“, ukládá starostovi podepsat dokumenty k veřejné zakázce a 
ukládá TO zajistit výběrové řízení. 
Z: starosta, TO                            T: 08/2018 
 
Usnesení č. 270/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Výzvu a základní 
údaje zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou jako VZMR ve smyslu 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „Spolkové komunitní centrum Vratislavice“, 
ukládá starostovi podepsat dokumenty k veřejné zakázce a ukládá TO zajistit výběrové řízení. 
Z: starosta, TO                            T: 08/2018 
 
Usnesení č. 271/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí oznámení 
společnosti ČEZ Distribuce a.s. o připravovaných rekonstrukcích vrchního vedení NN v ul. Nad Strání, 
ul. Tulipánová v roce 2019 a výpovědi s umístěním veřejného osvětlení na zařízení ČEZ Distribuce a.s. 
a ukládá TO zajistit zpracování projektových dokumentací nového veřejného osvětlení v těchto 
lokalitách. 
Z: starosta, TO                            T: 08/2018 

 

Usnesení č. 272/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost ředitele SUŠ 
p. Zdeňka Šváchy o povolení stavebních úprav v rámci nefinančního plnění v objektu ul. Sladovnická 
č.p. 309 a souhlasu s částečnou výměnou oken. 
Z: starosta, TO                            T: 08/2018 
 
Usnesení č. 273/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje rozšíření ceníku 
technického střediska pro prodej kamenů a to u menších kamenů (cca 50 až 80 cm)  1ks za 200,- Kč 
včetně DPH a u větších kamenů (cca 100 až 150 cm) 1 ks za 400,- Kč včetně DPH a ukládá TS upravit 
ceník. 
Z: TO                             T: 08/2018 
 
Usnesení č. 274/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Registraci 
akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace (Změna): ,,Mateřská škola Nová Ruda“ v maximální výši 
29 598 108,65,-Kč a ukládá starostovi tento materiál předložit do ZMO. 
Z: KTD                       T: 08/2018 
 

Usnesení č. 275/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Registraci 
akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace:,, Zajištění kapacity odborného vzdělání ZŠ Vratislavice nad 
Nisou.“ v maximální výši 25 649 074,29Kč,-Kč a ukládá starostovi tento materiál předložit do ZMO 
Z: KTD                    T: 08/2018 
 
Usnesení č. 276/08/2018 
Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí v souladu s ust. § 84, odst. 4 
zákona o obcích pravomoc pověřovat členy zastupitelstva – MUDr. Zuzanu Kofferovou - zastupováním 
Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou při občanských sňatcích a ukládá starostovi tento 
materiál předložit do ZMO. 
Z: starosta               T: 08/2018 

 

 

 

Usnesení č. 277/08/2018 



Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí nové Nařízení 
na stanovení tarifu městské dopravy, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci 
Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje, a ukládá starostovi informovat SML o přijatém 
usnesení.  
Z: starosta                   T: 08/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                  Ing. Vladislav Krušina 
                starosta                                                                                                  radní 


