
 

  

U S N E S E N Í  

Z 03. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 12. 12. 2018 

 

Usnesení č. 49/12/2018   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 03. 
zasedání rady MO dne 12. 12. 2018.   
 
Usnesení č. 50/12/2018  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 
1. ruší své usnesení č. 02/01/2018 ze dne 8.1.2018, 
2. souhlasí s budoucím prodejem  části p.p.č. 2152/4, o výměře cca 9 m2, při ul. U Sila ,v k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, pro stavbu distribuční trafostanice budoucímu kupujícímu ČEZ Distribuce, a.s., 
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035, za minimální kupní cenu 1640,- 
Kč/1m2 + ostatní náklady, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši a 
ukládá TOM předložit tuto majetkoprávní operaci k projednání následným orgánům a zajistit 
zveřejnění na úřední desce. 
Z: TOM                           T : 04/2019 
 
Usnesení č. 51/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem 
prodeje  p.p.č. 2698/1, 2703/1, 2723 při ul. Nad Školou, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální 
prodejní cenu 150.000,- Kč, formou výběrového řízení s předností vlastníků sousedních pozemků a 
ukládá TOM předložit majetkoprávní operaci k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na 
úřední desce.  
Z: TOM                           T : 04/2019 
    
Usnesení č. 52/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje návrh pana na 
směnu pozemků v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to p.p.č. 957/5 za p.p.č. 1021 ve vlastnictví SML a 
p.pč. 2414 za p.p.č. 2094 ve vlastnictví SML.  
Z: TOM                               T: 12/2018 
 
Usnesení č. 53/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem směny 
pozemku ve vlastnictví SML, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, a to p.p.č. 1240/3, oddělené z p.p.č. 1240 
dle GP č. 3935-7/2018 ze dne 21.9.2018 a ukládá TOM zajistit vypracování znaleckého posudku a 
předložit majetkoprávní operaci k projednání radě města Liberec a zajistit zveřejnění na úřední desce.  
Z: TOM                             T: 04/2019 
 
Usnesení č. 54/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje záměr připojení 
p.p.č. 490/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ke komunikaci na p.p.č. 232/2 a 490/3 v ul. Dopravní dle 
předložené koordinační situace pro NISA REALITY s.r.o., 1.máje 342, 460 01 Liberec III, IČ 267 
28 20.  
Z:TOM              T : 12/2018 
 
Usnesení č. 55/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 955/2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ke komunikaci na p.p.č. 14 v ul. Prosečská dle předložené 
situace pro pana, za podmínek stanovených technickým odborem. 
Z:TOM              T : 12/2018 
 
 



Usnesení č. 56/12/2018 

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

části p.p.č. 1292/1 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit zveřejnění.  
Z: TOM                              T : 12/2018     
 
Usnesení č. 57/12/2018 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  

1) schvaluje žádost manželů o povolení přestavby zahradního domku na pronajaté části p.p.č. 2582/1 

v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z důvodu jeho špatného stavu 

2) schvaluje změnu nájemní smlouvy č.j. 614 na pronájem části p.p.č. 2582/1 se stávajícím 

nájemcem – manželi dodatkem takto : účel pronájmu – zastavěná plocha v zahrádkářské osadě o 

výměře 29 m2 a ostatní plocha v zahrádkářské osadě o výměře 391 m2 a ukládá TOM zajistit uzavření 

dodatku k nájemní smlouvě.    

Z: TOM                           T : 01/2019 
 
Usnesení č. 58/12/2018 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje změnu nájemní 

smlouvy č.j. 548 na pronájem části p.p.č. 36 v k.ú. Vratislavice nad Nisou se stávajícím nájemcem -  

paní dodatkem od 1.1.2018 takto : účel pronájmu – zahrada o výměře 148 m2 a sekání trávy a 

obstarání údržby pozemku o výměře 52 m2, výše nájemného 1.480,-Kč/rok a ukládá TOM zajistit 

uzavření dodatku k nájemní smlouvě.    
Z: TOM                           T : 12/2018 
 
Usnesení č. 59/12/2018 

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

komunikační sítě zakládající právo uložení komunikační sítě (optického kabelu), včetně jejího 

ochranného vedení, trubek a dalších součástí, provozu komunikační sítě a nezbytného příjezdu a 

přístupu pro opravy a údržbu komunikační sítě na p.p.č. 445/4, 1371, 1377, 1379, 1452/1, 1473, 1481, 

1488, 1489, 1501/2, 1502/2, 1506/2, 1513/2, 1525/2, 1629/1, 1659/2, 1661/2, 1679/2, 1690/2, 1690/3, 

1820/4, 1820/6, 1820/8, 1820/9, 1820/11, 1820/13, 1820/14, 1820/16, 1820/21, 1886/15 v k.ú. 

Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné komunikační sítě, tj. na dobu, po kterou je 

komunikační síť schopna plnit svoji funkci jako celek, pro UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, 

Praha 4 – Nusle, IČ 005 62 262 za podmínky složení zálohy ve výši 822.470,-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 : 01/2019 
 
Usnesení č. 60/12/2018 

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. 2065 a 2069/1 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, pro 

Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 490 99 469 ( investor), 

za podmínky úhrady předpokládané ceny ve výši 121.700,-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 : 01/2019 
 
Usnesení č. 61/12/2018 

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 – přípojka), vstupu a 

vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 2348 a 2349/1 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, pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za předpokládanou cenu 

ve výši 41.000,-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 : 01/2019 



 
Usnesení č. 62/12/2018 

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. 1523 a 1541/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 

b) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční 

soustavy (rozpojková skříň), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 1541/1 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 26.660,-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 : 01/2019 
 
Usnesení č. 63/12/2018 

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 – přípojka), vstupu a vjezdu pro její 

provozování a udržování na p.p.č. 1473 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 předpokládanou cenu ve výši 7.900,-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 : 01/2019 
 
Usnesení č. 64/12/2018 

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 – přípojka), vstupu a vjezdu pro její 

provozování a udržování na p.p.č. 2069/1 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, pro ČEZ 

Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035, za předpokládanou cenu ve výši 1.200,-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 : 01/2019 
 
Usnesení č. 65/12/2018 

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 VN a NN – přípojka), vstupu a vjezdu 

pro její provozování a udržování na p.p.č. 2152/4 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 předpokládanou cenu ve výši 

1.680,-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 : 01/2019 
 
Usnesení č. 66/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje pro rok 2019 
jednostranné zvýšení nájemného o zveřejněnou inflaci v prostorech sloužících podnikání v objektech 
ve vlastnictví statutárního města Liberec a správě Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad 
Nisou.  
Z:TOM                                       T : 01/2019 
 
Usnesení č. 67/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost ředitele 
Mgr. Libora Rygála o schválení ze strany zřizovatele zapojení ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBEREC – 



VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace, Nad Školou 278, 463 11, Liberec 30 Výzvy 
č.02_18_063 šablony II pro základní školu a školní družiny a ukládá vedoucí OKŠS informovat o 
tomto usnesení ředitele školy.   
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 12/2018 
 
Usnesení č. 68/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci 
ředitelek mateřských škol ve Vratislavicích nad Nisou o přerušení provozu mateřských škol o letních 
prázdninách 2019 v termínech uvedených v důvodové zprávě.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 12/2018 
 

Usnesení č. 69/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje dodatky č. 6 ke 
Smlouvě o poskytnutí příspěvku na dovoz obědů na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 
s příjemci dle důvodové zprávy 

a) MCU Koloseum, o.p.s., Gen. Svobody 83, Liberec 13, IČ 25405080 
b) Centrum zdravotní a sociální péče, Krejčího 1172/3, Liberec 6, IČ 65100654 
c) GastroVan, s. r. o., Karlinská 144, Liberec 20, IČ 22797831  

a ukládá starostovi tyto dodatky podepsat. 
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 12/2018 
 

Usnesení č. 70/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje zlevnění  
vybraných reklamních předmětů městského obvodu – textilu a batohu malého s logem Vratislavic nad 
Nisou dle důvodové zprávy a ukládá vedoucí OKŠS informovat o zlevnění veřejnost a upravit ceník IC 
KC VRATISLAVICE 101010.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 12/2018 
 

Usnesení č. 71/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje prodejní cenu 
knihy Vratislavice nad Nisou, kniha čtvrtá ve výši 199 Kč vč. DPH a ukládá vedoucí OKŠS informovat 
o nové knize veřejnost.   
Z: OKŠS                                                                                                                               T: 12/2018 
 

Usnesení č. 72/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání zrušuje usnesení č. 

338/10/2018 Mateřské školy "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, Východní 

270, 463 11, Liberec 30 z důvodu uvedených v důvodové zprávě a schvaluje žádost ředitelky o 

převod prostředků z rezervního fondu školy do fondu investic v celkové výši 190.000 Kč a to pro 

čerpání k dofinancování přístavby MŠ v ul. Východní (koberec) a pořízení vysavače pro budovu v ul. 

Donská.                                                                                                                                                       

Z: OKŠS                                                                                                                               T: 12/2018 

 
Usnesení č. 73/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 2 ks borovic bělokorých (jsou podměrečné, nevyžadují povolení) rostoucích na p.p.č. 1352/1 
v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví SML, schvaluje jejich pokácení v době 
vegetačního klidu dřevin a pověřuje TO o zajištění pokácení stromů 
Z: TO, starosta                              T: 12/2018 
 
Usnesení č. 74/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1 ks borovice limby na p.p.č. 1260/1 a břízy bělokoré na p.p.č. 1264/1 v ul. Zámecký Vrch v 
 k.ú. Vratislavice nad Nisou, které jsou ve vlastnictví SML , schvaluje jejich pokácení v době 
vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení stromů.  
Z: TO, starosta                              T: 12/2018 
 
 
 



Usnesení č. 75/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 35 m2 zapojeného porostu (do 40m2 nevyžadující povolení) rostoucího na p.p.č. 130/2 v ul. 
Náhorní v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví SML, schvaluje jeho pokácení v době 
vegetačního klidu dřevin a pověřuje TO k zajištění pokácení.  
Z: TO, starosta                              T: 12/2018 
 
 
Usnesení č. 76/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 2 ks smrků ztepilých rostoucích na p.p.č. 1379 v ul. Tanvaldská v  k.ú. Vratislavice nad 
Nisou, která je ve vlastnictví SML , schvaluje jejich pokácení v době vegetačního klidu dřevin a 
pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení stromů.  
Z: TO, starosta                  T: 12/2018 
 
 
Usnesení č. 77/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1 ks smrku pichlavého rostoucího na p.p.č. 1280/1 v ul. Zámecký Vrch v  k.ú. Vratislavice 
nad Nisou, která je ve vlastnictví SML , schvaluje jeho pokácení v době vegetačního klidu dřevin a 
pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení stromu.  
Z: TO, starosta                 T: 12/2018 
 
Usnesení č. 78/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  

pokácení 2 ks javorů klenů  (z toho jeden je podměrečný, nevyžadující povolení) rostoucích na p.p.č. 

1340/1 ve vrchní části lesoparku nad zámeckým parkem v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve 

vlastnictví SML, schvaluje jejich pokácení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu 

k podání žádosti o pokácení stromu, vyžadujícího povolení.                                                                               

Z: TO, starosta                  T: 12/2018 

Usnesení č. 79/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1 ks javoru mléče (je podměrečný, nevyžadující povolení) rostoucího na p.p.č. 1953/1 v  k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví SML, schvaluje jeho pokácení v době vegetačního klidu 
dřevin a pověřuje TO k zajištění pokácení stromu 
Z: TO, starosta                              T: 12/2018 

 
Usnesení č. 80/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  

pokácení 1 ks javoru mléče na p.p.č. 1880/5 v ul. U Sila v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve 

vlastnictví SML , schvaluje jeho pokácení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu 

k podání žádosti o pokácení stromu.  

Z: TO, starosta                              T: 12/2018 

Usnesení č. 81/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1 ks jasanu ztepilého na p.p.č. 1271 v ul. Zámecký Vrch v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, která 
je ve vlastnictví SML , schvaluje jeho pokácení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu 
k podání žádosti o pokácení stromu.  
Z: TO, starosta                              T: 12/2018 
 
Usnesení č. 82/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1 ks jasanu ztepilého na p.p.č. 2836 v ul. Nad Kyselkou v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, která 
je ve vlastnictví SML , schvaluje jeho pokácení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu 
k podání žádosti o pokácení stromu.  
Z: TO, starosta             T: 12/2018 
 



Usnesení č. 83/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1 ks jasanu ztepilého na p.p.č. 1280/1 v ul. Zámecký Vrch v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, 
která je ve vlastnictví SML , schvaluje jeho pokácení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje 
starostu k podání žádosti o pokácení stromu.  
Z: TO, starosta                T: 12/2018 
 
Usnesení č. 84/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1 ks dubu zimního na p.p.č. 2645/1 v ul. Nad Školou v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, která je 
ve vlastnictví SML , schvaluje jeho pokácení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje starostu 
k podání žádosti o pokácení stromu.  
Z: TO, starosta               T: 12/2018 
 
Usnesení č. 85/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 17 ks bříz, 4 ks smrků, 1 ks osiky a 2 ks olší (nevyžadujících povolení) rostoucích na p.p.č. 
3037/1 v ul. Dlouhomostecká v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví SML, 
schvaluje jejich pokácení v době vegetačního klidu dřevin a pověřuje TO k zajištění pokácení.  
Z: TO, starosta                           T: 12/2018 
 
Usnesení č. 86/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 5 ks bříz bělokorých (z toho 2 „podměrečných“) na p.p.č. 128 při  ul. Na Břehu v  k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, která je ve vlastnictví SML, schvaluje jejich pokácení v době vegetačního 
klidu dřevin a pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení stromů, vyžadujících povolení.  
Z: TO, starosta                             T: 12/2018 
 
Usnesení č. 87/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje personální složení povodňové 
komise Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou. 
Z: TO, starosta                             T: 12/2018 
 
Usnesení č. 88/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje žádost krajského ředitelství 
Policie Libereckého kraje se sídlem náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec o umístění 
elektronického komunikačního zařízení v prostoru obvodního oddělení PČR, dle důvodové zprávy. 
Z: TO, starosta                           T: 12/2018 
 
Usnesení č. 89/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady. 
 
Usnesení č. 90/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje Kupní smlouvu se Zdeňkem 
Němcem, Hloušecká 25/11, 28401 Kutná Hora – Hlouška, IČ:  16536673, ve výši     251 528,80 Kč vč. 
DPH a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. 
T: starosta          T:12/2018 
 
 
Usnesení č. 91/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření Dohody 
o užívání motorového vozidla ke služebním a soukromým účelům mezi Městským obvodem Liberec – 
Vratislavice nad Nisou, a zaměstnancem, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat  
T: starosta          T:12/2018 
 
Usnesení č. 92/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí aktualizované kontaktní 
údaje Havarijního plánu Libereckého kraje a ukládá starostovi seznámit HZSLK s přijatými změnami. 
 



Usnesení č. 93/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje podání žádostí o 
dotaci na Krajský úřad Libereckého kraje – 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji – slavnosti a ukládá 
starostovi tuto žádost podepsat 
Z: starosta, KTD                  T: 01/2019 
 
Usnesení č. 94/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání  

a) schvaluje uzavření Dohody o započtení mezi Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad 
Nisou, a panem dle důvodové zprávy  

b) ukládá starostovi podepsat dohodu, 
c) ukládá starostovi navrhnout Zastupitelstvu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad 

Nisou odepsání zůstatku promlčené pohledávky za panem z důvodu promlčení    
Z: starosta                  T: 01/2019 
 
Usnesení č. 95/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje kupní smlouvu na 
nákup 500 ks knihy Vratislavice nad Nisou, kniha čtvrtá od Nakladatelství Petr Polda, s. r. o., 
Myslivecká 309/8, 460 07, Liberec 3, IČ 01764705 v celkové hodnotě 88.000 Kč (včetně DPH) a 
ukládá starostovi podepsat tuto smlouvu.  
Z: starosta                                                                                                                                 T: 12/2018 
 
Usnesení č. 96/12/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření smlouvy 
o poskytování právních služeb dle důvodové zprávy s Mgr. Pavlem Svobodou, se sídlem: Křížová 
1280/31, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 692 87 074 a ukládá starostovi smlouvu podepsat  
Z: starosta                                                                                                                                 T: 01/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                  Ing. Vladislav Krušina 
                starosta                                                                                          místostarosta 


