
 

  

U S N E S E N Í  

Z 14. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 24. 09. 2018 

 

Usnesení č. 308/09/2018   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 14. 
zasedání rady MO dne 24. 09. 2018.   
 
Usnesení č. 309/09/2018  

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 

inženýrské sítě zakládající právo vedení STL plynovodní přípojky, vstupu a vjezdu pro její provozování 

a udržování na p.p.č. 2571/1 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. 2572 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem jsou v současné době manželé,  za 

předpokládanou cenu 22.000,-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 : 10/2018 
 
Usnesení č. 310/09/2018 
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. 1240 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. 143 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné době pan 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 : 10/2018 
 

Usnesení č. 311/09/2018 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 

p.p.č. 2349/4 ke komunikaci na p.p.č. 2477/1 v ul. Pod Skalkou dle předložené  situace pro manžele 

za podmínek stanovených technickým odborem. 

Z:TOM              T : 10/2018 
 

Usnesení č. 312/09/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje žádost ředitelky 
Mateřské školy "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace paní Mgr. Dany Keltnerové 
o povolení výjimky z maximálního počtu dětí ve třídě pro školní rok 2018/2019 a to  

a) pro odloučené pracoviště Tanvaldská 282 ve třídě Oranžového i Žlutého Lístečku (v každé 
třídě o 1 dítě na 25 dětí) a na odloučeném pracovišti Poštovní 1122 o 1 dítě na 25 dětí 

b) od 1. 10. 2018 na pracovišti ve Východní 270 o dvě děti na počet 26 dětí ve třídě Modrého 
Lístečku a o 4 děti na počet 28 dětí ve třídě Červeného Lístečku a v nové budově v ul. Donská 
o 1 dětí v každé třídě (na 25 dětí). 

Z: OKŠS                                                                                                                                  T: 09/2018 

 

Usnesení č. 313/09/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost ředitelky 
MATEŘSKÉ ŠKOLY "SÍDLIŠTĚ", Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace paní Mgr. Hany 
Šimkové o povolení čerpání částky 235.000 Kč na oplocení části školní zahrady mateřské školy 
z rozpočtu MŠ a ukládá vedoucí OKŠS informovat ředitelku o schválení.   
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 09/2018 
 
 
 



Usnesení č. 314/09/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje odměny ředitelce a 
řediteli příspěvkových organizací zřizovaných Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou 
v rozsahu a výši uvedené v důvodové zprávě. 
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 09/2018 
 
Usnesení č. 315/09/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření knihovny 
Vratislavice v termínu 29. – 30. 10. 2018 (podzimní prázdniny), v termínu 27. 12. 2018 – 2. 1. 2019 vč. 
(vánoční prázdniny) a 4. – 7. 3. 2019 (jarní prázdniny) a ukládá vedoucí OKŠS informovat o tomto 
omezení provozu veřejnost.   
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 09/2018 
 
Usnesení č. 316/09/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje navýšení kapacity 
žáků a oboru 79-01-C/01 ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková 
organizace, Nad Školou 278, Liberec 30, 463 11 ze současných 740 žáků na 800 žáků od 1. 9. 2019 a 
současně navýšení kapacity školní jídelny ze 740 stravovaných na 800 stravovaných a ukládá 
vedoucí OKŠS podat žádost o změnu zápisu ve školském rejstříku prostřednictvím Krajského úřadu 
Libereckého kraje.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 09/2018 
 

Usnesení č. 317/09/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dohodu o užívání 
prostor v sokolovně Vratislavice s organizacemi: 

a) ŠERM Liberec, z. s. se sídlem Gagarinova 793/5, 46007, Liberec 6, IČ 22715436 za 
zvýhodněnou cenu velký sál 290 Kč vč DPH/hodinu a zrcadlový sál 200 Kč vč. DPH/hodinu na 
dobu určitou od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 

b) Akademie sportu Liberec, z. s., se sídlem Kořenovská 986, 463 11, Liberec 30, IČ 06778810 
za zvýhodněnou cenu 49 Kč vč. DPH/hodinu (velký sál i zrcadlový sál) na dobu určitou od 1. 
9. 2018 do 31. 8. 2019 

a ukládá starostovi tuto dohodu podepsat.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 09/2018 

 

Usnesení č. 318/09/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje výpověď Smlouvy 
o umístění nápojového automatu v objektu sokolovny Vratislavice s organizací Coca – Cola HBC 
Česko a Slovensko, s. r. o., Českobrodská  1329, Praha 9, IČ: 41189698 dle důvodové zprávy a 
ukládá starostovi podepsat výpověď této smlouvy.  
Z: OKŠS                                                                                                               T: 09/2018 
 
Usnesení č. 319/09/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. 129/2018/01 se společností EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 
Praha 1 – Nové Město, odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 
Liberec 1, IČ: 45274924, na realizaci stavby „Oprava místní komunikace ul. Tulipánová, Vratislavice 
nad Nisou“ za úhradu vícenákladů z důvodů změn nad rámec smlouvy o dílo, dle důvodové zprávy a 
ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek.,  
Z: starosta, TO                            T: 09/2018 
 
Usnesení č. 320/09/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. 72/2018/01 se společností EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 
Praha 1 – Nové Město, odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 
Liberec 1, IČ: 45274924, na realizaci akce „Opravy výtluků komunikací a chodníků v k.ú. Vratislavice 
nad Nisou v roce 2018“ za úhradu vícenákladů z důvodů změny rozsahu celoplošných oprav 
komunikací nad rámec smlouvy o dílo, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat příslušný 
dodatek.  
Z: starosta, TO                           T: 09/2018 
 



Usnesení č. 321/09/2018 
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 služby zadanou jako VZMR ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek „Spolkové komunitní centrum Vratislavice – zajištění inženýrské činnosti“, 
schvaluje cenovou nabídku společnosti INVESTING CZ, spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám 
780/5, 460 01 Liberec 1, IČ: 25036751, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat příslušnou 
příkazní smlouvu. 
Z: starosta, TO                            T: 09/2018 
 
Usnesení č. 322/09/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace o 
zvýšené vlhkosti v 1. PP, návrhu opatření pro odstranění vlhkosti, provedení sanačních omítek 
nad rámec realizované stavby „Navýšení kapacity ZŠ Liberec – Vratislavice nad Nisou“, schvaluje 
cenovou nabídku a Dodatek č. 4 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: 09/2018 
 
Usnesení č. 323/09/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje cenovou nabídku 
společnosti TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10, IČ: 47307781 na rozšíření kamer 
městského kamerového systému v lokalitě Nové Vratislavice, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi 
podepsat příslušnou smlouvu o dílo. 
Z: starosta, TO                            T: 09/2018 
 
Usnesení č. 324/09/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo se společností LUFRA s.r.o., se sídlem Otovická 134/102, 193 00 Praha 9, IČ: 
26131854, na provedení generální opravy M26 SPZ 3L2 4340 nad schválený rozsah díla 
specifikovaný v SoD, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek. 
Z: starosta, TO                            T: 09/2018 
  
Usnesení č. 325/09/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady. 
 

Usnesení č. 326/09/2018 

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. 2017 od 16,00 hodin ve velkém sále 
Kulturního centra 101010. Bude uvolněn finanční příspěvek 1 500 Kč na hudební doprovod „Jizerské 
trio“ a občerstvení v hodnotě 50 Kč na osobu (formou poukázek), předpokládaná účast 100 seniorů. 
 
Usnesení č. 327/09/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dar osobních 
počítačů Lenovo IdeaPad B590 15,6" včetně příslušenství členům zastupitelstva MO u příležitosti 
ukončení jejich funkčního období 2014 – 2018; jmenovitě: MUDr. Marek Bydžovský, Otto Hartig, Otto 
Dvorský, Mgr. Vladimíra Hoření, Mgr. Pavel Jeništa, MUDr. Zuzana Kofferová, Ing. Vladislav Krušina, 
Ing. Zbyněk Nýdrle, Aleš Preisler, Ing. Jaroslav Sýkora, Bc. Hana Šimková, Lenka Tarabová, Mgr. 
Jakub Trakal.  
Z: starosta              T: 10/2018 
 
Usnesení č. 328/09/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Směrnici RMO č. 
1-2016 – Organizační řád Úřadu městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou a ukládá 
starostovi vydat tuto směrnice 
Z: starosta          T:09/2018 
 
 



Usnesení č. 329/09/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje doplnění směrnice 
o Evidenci majetku s účinností od 24.09.2017 a ukládá starostovi směrnici vydat. 
Z: starosta              T:09/2018 

 

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


