
 

  

U S N E S E N Í  

Z 01. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 07. 01. 2019 

 

Usnesení č. 01/01/2019   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 01. 
zasedání rady MO dne 07. 01. 2019.   
 
Usnesení č. 02/01/2019  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem  p p.p.č. 
957/4 o výměře 4.930 m2, při ul. Prosečská a dále p.p.č. 1513/1 o výměre 3.652 m2 a p.p.č. 1513/2 o 
výměře 488 m2, při ul. Rochlická,v k.ú. Vratislavice nad Nisou, pro stavbu objektů komunitního typu pro 
osoby s mentálním postižením a s poruchami autistického spektra kupujícímu Liberecký kraj, IČ 
70891508, sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec II, za minimální kupní cenu 10.248.700,- Kč včetně 
DPH (základ 8.470.000,- Kč + DPH 21% 1.778.700,- Kč) a ukládá TOM zajistit zveřejnění na úřední 
desce a předložit tuto majetkoprávní operaci k projednání zastupitelstvu MO. 
Z: TOM                              T: 02/2019 
 
Usnesení č. 03/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 2081 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ke komunikaci na p.p.č. 2066 v ul. Donská  dle předložené 
situace pro občana za podmínek stanovených technickým odborem. 
Z:TOM                 T : 01/2019 
    
Usnesení č. 04/01/2019 

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

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

udržování na p.p.č. 1886/3 a 1886/62 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. 2080 a 2081 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž vlastníkem je v současné 

době občan 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 : 02/2019 
 
Usnesení č. 05/01/2019 

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

inženýrských sítí zakládající právo vedení přípojky splaškové kanalizace a přípojky dešťové 

kanalizace, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p.p.č. 3377/1 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 pozemku p.p.č. 3382/1 v k.ú Vratislavice nad Nisou, 

jehož vlastníkem je v současné době Industrietechnik s.r.o., Truhlářská 1489/29, Nové Město, 110 00 

Praha 1, IČ 282 38 117, za předpokládanou cenu 20.000,-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 : 02/2019 
 
Usnesení č. 06/01/2019 
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 ), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 
422/1, 422/2, 460, 484, 488, 489/2 a 590 v k.ú. Vratislavice nad Nisou  
b) umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční 



soustavy (vrchní vedení NN ), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p.p.č. 460 a 590 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 podmínky 
úhrady předpokládané ceny ve výši 608.725,-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 : 02/2019 
 
Usnesení č. 07/01/2019 
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. 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, ve prospěch 
pozemku p.č. 2179 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jehož 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 : 02/2019 
 
Usnesení č. 08/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení tlakové kanalizační přípojky, vstupu a vjezdu pro její 
provozování a udržování na p.p.č. 2810 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.  2808/2 a 2808/3 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž vlastníkem jsou 
v současné době manželé za předpokládanou 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 : 02/2019 
 
Usnesení č. 09/01/2019 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 400/09/2016 ze dne 12.9.2016 
b) schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodní přípojky, 
přípojky splaškové kanalizace a přípojky dešťové kanalizace, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a 
udržování na p.p.č. 2196/15 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. 2196/8 a 2196/22 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž vlastníkem je v současné době 
SC Liberec s.r.o., Štefánikova 248/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 056 31 599, za cenu 30.000,-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 : 02/2019 
 
Usnesení č. 10/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informaci 
TOM o ukončení Smlouvy o výpůjčce č.j. V016 na výpůjčku p.p.č. 1637 v ul. Pivovarská ve vlastnictví 
občana ke dni 28.3.2019 a ukládá TOM jednat občanem o prodloužení Smlouvy o výpůjčce č.j. V016 
na výpůjčku p.p.č. 1637 v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 
Z: TOM                           T : 01/2019 

 
Usnesení č. 11/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje stanovení 
podmínek pro realizátora „Příměstského tábora Vratislavice nad Nisou 2019“ vč. termínů turnusů 
táborů a dále schvaluje výši příspěvku městského obvodu na realizaci tábora pro děti, jejichž rodiče 
mají trvalé bydliště v katastru Vratislavice nad Nisou ve výši 1.200 Kč/dítě/turnus a ukládá vedoucí 
OKŠS oslovit min. 3 organizace s poptávkou na zajištění tohoto tábora. 
Z: OKŠS                                                                                                                               T: 02/2019 
 
 



Usnesení č. 12/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje individuální žádost 
č. 01/03/2019 o dotaci z rozpočtu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou pro Sbor 
dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou, p. s., U Tělocvičny 871, 463 11, Liberec 30, IČ: 64039242 
ve výši 40.000,- Kč na projekt Letní pobytový tábor a ukládá starostovi podepsat smlouvu o dotaci.   
Z: OKŠS                          T: 01/2019 
 
Usnesení č. 13/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje žádost ředitelky 
MATEŘSKÉ ŠKOLY "SÍDLIŠTĚ", Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace, IČ 46746234 o 
převod částky 12.000 Kč vč. DPH z rezervního fondu do fondu investic, čímž bude dofinancována 
realizace montáže vzduchotechniky WC a kuchyňky v MŠ dle důvodové zprávy a ukládá vedoucí 
OKŠS informovat ředitelku o přijatém usnesení.  
Z: OKŠS                                                                                                                               T: 01/2019 
 
Usnesení č. 14/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost projektové 
kanceláře M – PROJEKCE s.r.o., se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové o vydání 
souhlasu s realizací stavby „SILNICE III/2875 PROSEČ – MILÍŘE, REKONSTRUKCE SILNICE“ a 
souhlasí s realizací stavby. 
Z: TO, starosta                              T: 01/2019 
 
Usnesení č. 15/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady. 
 
Usnesení č. 16/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje podání žádostí o 
dotaci na Krajský úřad Libereckého kraje – 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy a ukládá starostovi tuto 
žádost podepsat. 
Z: starosta                   T: 01/2019 
 
Usnesení č. 17/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření dodatku 
č. 3 se společností CIVOP s.r.o., K lindě 700/3, 190 15 Praha 9  a ukládá starostovi tento dodatek 
podepsat  
Z: starosta                   T: 01/2019 
 
Usnesení č. 18/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo s Kateřinou Hladíkovou, Dlouhomostecká 1696, 463 11 Liberec 30 dle důvodové zprávy a 
ukládá starostovi smlouvu podepsat  
Z: starosta                   T: 01/2019 

 
Usnesení č. 19/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo s Davidem Cerhou, Dlouhomostecká 1696, 463 11 Liberec 30 dle důvodové zprávy a ukládá 
starostovi smlouvu podepsat  
Z: starosta                   T: 01/2019 

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


