
 

  

U S N E S E N Í  

Z 13. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 20. 08. 2018 

 

Usnesení č. 278/08/2018   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 13. 
zasedání rady MO dne 20. 08. 2018.   
 
Usnesení č. 279/08/2018  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem 
prodeje  p.p.č. 1527, při ul. Rochlická, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 
387.442,- Kč včetně DPH (základ 320.200,- Kč + 21% DPH 67.242,- 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: 12/2018 
 
Usnesení č. 280/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  
p.p.č. 1525/1, při ul. Rochlická, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 1.379.400,- Kč 
včetně DPH (základ 1.140.000,- Kč + 21% DPH 239.400,- Kč) formou výběrového řízení a ukládá TOM 
předložit majetkoprávní operaci k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce.  
Z: TOM                              T : 12/2018 
 

Usnesení č. 281/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem 
prodeje  části p.p.č. 1820/16 při ul. Rochlická, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní 
cenu 600,- Kč/m2 + ostatní náklady, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků 
sousedních pozemků a ukládá TOM zajistit zpracování geometrického plánu a poté opětovně 
předložit majetkoprávní operaci k projednání radě MO. 
Z: TOM                   T : 12/2018 
 

Usnesení č. 282/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje  
p.p.č. 708, při ul. Na Vrších, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, formou výběrového řízení a ukládá TOM 
zajistit zpracování znaleckého posudku a poté opětovně předložit majetkoprávní operaci k projednání 
radě MO. 
Z: TOM                   T : 12/2018 

 

Usnesení č. 283/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem 
prodeje   p.p.č. 2398/2, při ul. Východní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 
47.674,- Kč včetně DPH (základ 39.400,- Kč + 21% DPH 8.274,- 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 : 12/2018 
 
Usnesení č. 284/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
a) neschvaluje žádost paní ve věci prodeje části p.p.č. 438, při ul. Dopravní, v k.ú. Vratislavice nad 
Nisou,  
b) schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 438, při ul. Dopravní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou.   
Z: TOM                T : 12/2018 
 
 



Usnesení č. 285/08/2018 

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

p.p.č. 2918/6 o výměře 61 m2, oddělené z p.p.č. 2918 dle GP č. 3874-807/2018 ze dne 26.3.2018, 

v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM předložit majetkoprávní operaci k projednání radě města 

Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce. 

Z: TOM                   T: 12/2018 
 
Usnesení č. 286/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. ruší svá usnesení č. 115/03/2016 ze dne 7.6.2016 a 268/06/2016 ze dne 6.6.2016,   
2. schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 635/1, při ul. Krajová, v k.ú. Vratislavice nad Nisou a 
Dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci - části p.p.č. 635/1, při ul. Krajová, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, ve výši 48.650,- Kč, 
3. schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 594, při ul. Dlouhomostecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou a    
Dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci - části p.p.č. 594, při ul. Dlouhomostecká, v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, ve výši 34.000,- Kč.  
Z: TOM                T : 12/2018 
 

Usnesení č. 287/08/2018 
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 31.8.2018 do 30.9.2019 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. 288/08/2018 
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. 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 pozemků p.č. 
3526 a 3527 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž 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 : 09/2018 
 
Usnesení č. 289/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodní a kanalizační přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich 
provozování a udržování na p.p.č. 1523 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. 1529 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem jsou v současné době 
občané 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 : 09/2018 
 
Usnesení č. 290/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení plynovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování a 
udržování na p.p.č. 1523 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. 
1529 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem jsou v současné době občané 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 : 09/2018 
 
 
 



Usnesení č. 291/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě spočívající v právu přístupu na pozemek za účelem provozu, užívání, oprav či údržby 
stavby „ Liberec, Vratislavice n.N., Nad Kyselkou – vodovod, LI 032 469“ na p.p.č. 3304 v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec 
Králové, IČ 421 96 451 pro spol. 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 stavby a 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 : 09/2018 
 
Usnesení č. 292/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 3526 ke komunikaci na p.p.č. 3489 v ul. Za Tratí dle předložené koordinační situace pro 
manžele za podmínek stanovených technickým odborem. 
Z:TOM              T : 09/2018 
 
Usnesení č. 293/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 2950/18 ke komunikaci na p.p.č. 593 v ul. Borůvková dle předložené situace pro pana za 
podmínek stanovených technickým odborem. 
Z:TOM              T : 09/2018 
 
Usnesení č. 294/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci o 
čerpání rozpočtu k 30. 6. 2018 a ukládá starostovi předložit materiál k projednání v zastupitelstvu MO. 
Z: EO           T: 09/2018 
  
Usnesení č. 295/08/2018 

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

motorového vozidla Renault JT Trafic (Vratislavický expres) pro organizaci Sbor dobrovolných hasičů 

Vratislavice nad Nisou, U Tělocvičny 871, 463 11, Liberec 30, IČ: 64039242 a ukládá starostovi tuto 

smlouvu podepsat.  

Z: OKŠS                                                                                                                                T: 08/2018 
 
Usnesení č. 296/08/2018 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí informaci ohledně podzimního svozu VOK 
a mobilního svozu NO v k.ú. Vratislavice nad Nisou, předloženou TO-DŽP.  
Z: TO, starosta           T: 09/2018 
 
Usnesení č. 297/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem 
vodohospodářského majetku „Liberec, Vratislavice n/N, Nad Strání – vodovod a kanalizace pro RD na 
p.p.č. 565/1“ Severočeské vodárenské společnosti a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 
49099469 spolu s předloženou Kupní smlouvou, Smlouvou o peněžitém příplatku mimo základní 
kapitál a Dohodou o započtení pohledávek a ukládá TO zajistit zveřejnění na úřední desce a předložit 
materiál ke schválení v následných orgánech.  
Z: starosta, TO            T: 09/2018 
 
Usnesení č. 298/08/2018 
Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje změnu objemu svážených odpadů nad rámec 
stávající smlouvy mezi SML s FCC a.s. Dále schvaluje, že SML bude náklady na svoz a likvidaci 
tohoto odpadu fakturovat v měsíčních intervalech MO Vratislavice nad Nisou a ukládá starostovi 
zajistit projednání tohoto požadavku v radě města. 
Z: TO, starosta            T: 09/2018 
 
Usnesení č. 299/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje návrh programu 
jednání 4. ZMO dne 29. 08. 2018.      



Návrh programu jednání zastupitelstva: 
04. zasedání zastupitelstva MO – 29. srpna 2018 od 17,00 hod.  

1. Zahájení 

2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu 

4. Diskuse občanů 

5. Čerpání rozpočtu k 30. 6. 2018 

6. Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ,,Mateřská škola Nová Ruda“ – Změna 

7. Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ,,Zajištění kapacity odborného vzdělání ZŠ 
Vratislavice nad Nisou.“ 

8. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 

9. Pověření k oddávání  

10. Vyřízení námětů a připomínek zastupitelů z 3. ZMO ze dne 20.06.2018 

11. Informace starosty 

12. Podněty a připomínky zastupitelů 

 

Usnesení č. 300/08/2018 
Rada Městského obvodu  Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí vyřízení 
námětů a připomínek zastupitelů MO Liberec - Vratislavice nad Nisou z 3. zasedání ZMO dne 20. 06. 
2018 a ukládá starostovi předložit tento materiál na jednání zastupitelstva MO. 
Z:starosta                                                                                                                   T: 08/2018 
 
Usnesení č. 301/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 1 
smlouvy o poskytnutí služeb se společností FINPAM s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, IČ: 
03497461, ve výši 39 000,- Kč bez DPH za mzdovou agendu za měsíc říjen 2018 a ukládá starostovi 
tuto smlouvu podepsat. 
Z: starosta          T:09/2018 
 
Usnesení č. 302/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí návrh OZV 
Noční klid č. …./2018 a ukládá starostovi předložit k projednání zastupitelstvu MO. 
Z: starosta                T: 08/2018 
 

Usnesení č. 303/08/2018 
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. DACIA DUSTER, pojistné 11.127,00 Kč/rok a ukládá 
starostovi podepsat příslušné dokumenty. 
Z: starosta                T:08/2018 

 
Usnesení č. 304/08/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření dodatku 

k pojistné smlouvě FLOTILA č. 6338500827 s Kooperativa pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group, 

sídlo Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ: 47116617 a ukládá starostovi podepsat příslušné 

dokumenty.                                                                                                                                                                                         

Z: starosta                           T:08/2018 

 
 
 
 



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


