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 Z Á P I S 
z 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec  

- Vratislavice nad Nisou, konaného dne 13. 02. 2019 
 

Ověřovatelé: MUDr. Marek Bydžovský, Miroslav Habel  

Náhradník: Ing. Jiří Mejsnar  

 
Zapisovatelka:  Lenka Kendžirová 

 
Přítomni: MUDr. Marek Bydžovský, MUDr. Zuzana Kofferová, Otto Dvorský, Stanislav Burdys, Mgr. 

Vladimíra Hoření, Mgr. Libor Rygál, Ing. Vladislav Krušina, Ing. Jiří Mejsnar, Ing. Zbyněk 
Nýdrle, Lukáš Pohanka, Miroslav Habel, Ing. Pavel Regner, Mgr. Hana Šimková, Mgr. 
Michaela Janků, MUDr. Dušan Morman 

 
Omluveni:           

 
Neomluveni:   -  

 
Tajemník:   - 

 
Hosté: Mgr. Pavel Svoboda – právní poradce MO 
                               
 

Mgr. Jiří Zavřel – vedoucí obvodního oddělení Vratislavice 
Mgr. Ladislav Krejčík – ředitel Městské policie Liberec 
 

1. Zahájení 

2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu 

4. Diskuse občanů 

5. Zpráva o činnosti PČR za rok 2018 

6. Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2018 

7. Informace finančního výboru 

8. 5. rozpočtové opatření roku 2018 

9. Investiční úvěr ČS revolvingového typu 

10. Finanční dar 

11. Budoucí prodej pozemku - části p.p.č. 2152/4 

12. Plán jarního úklidu 2019 – seznam ulic, pořadí úklidu 

13. Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ,,Spolkové komunitní centrum Vratislavice“ 

14. Návrh odměňování členů zastupitelstva, komisí a výborů 

15. Návrh pořízení 103. změny územního plánu 

15A.    Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, o regulaci používání  pyrotechnických  

            výrobků a lampionů štěstí 

16. Informace kontrolního výboru 

17. Podněty a připomínky zastupitelů 
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I. ZAHÁJENÍ 
 
Starosta zahájil jednání v 17,03 hod.  
 
Přítomno je 15 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášení schopné.   
 

II. JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELKY A JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELŮ 
ZÁPISU 

 
Zapisovatelkou byla jmenována Lenka Kendžirová, ověřovateli MUDr. Marek Bydžovský, Miroslav 
Habel a náhradník Ing. Jiří Mejsnar.  
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje jmenování 
zapisovatelky a ověřovatelů zápisu. 
Hlasování: 14 pro a 1 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:1 
 
 

III. SCHVÁLENÍ PROGRAMU  
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje doplnění 
programu o bod 15A - Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, o regulaci používání  
pyrotechnických výrobků a lampionů štěstí. 
Hlasování: 15 pro  
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 2 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje celý 
program 1. jednání ZMO dne 13. 02. 2019. 
Hlasování: 15 pro  
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 3 
 

IV. DISKUSE OBČANŮ 
 
Sitta – chci se optat, provozuji tady již několik let autodráhový kroužek, jelikož nastalo to, že máme 
silné ročníky a dětí nám přibývá, takže jsme se museli ze základní školy odstěhovat. Našel jsem 
prostor v bývalém areálu Intexu, teď už to má docela velký háček. Ten areál Intex, budovy v tom 
areálu začínají dost chátrat. Nastává tam i taková situace, že  je tam problém i s parkováním. Rodiče 
mi tam přivezou dítě, musejí na vrátnici vystoupit, musejí si vyřídit papír, ten přivezou ke mně, já jim to 
musím podepsat, pak to celý absolvují ještě jednou, když pro dítě jedou. Tak to dělají tím způsobem, 
že dítě vysadí před vrátnicí a děti 5 – 10 letý mi chodí na autodráhu pěšky od vrátnice až jakoby za 
restauraci Džbán, jestli Vám to něco říká. Je to docela kus, tam je problém ten, že tam parkuje kotel 
kamionů, neustále se tam šibují, nakládá se tam konstrukce, co ve finále tady u Konírny spadne 
z toho náklaďáku. Pořád tam furt někdo popojíždí s ještěrkou, nakládá se tam tohle to. Je to tam v 
dost dezolátním stavu, minulý rok se stalo to, že se sesunula i nějaká zděná rampa na zem. Je Vám 
úplně jasné, že ty děti jdou prostředkem, ty děti vyvádějí nesmysly, jsou to děcka od 5 – 10 roků. Ta 
situace už není úplně dobrá. Vzhledem k tomu, že jsem teď četl ve zpravodaji, že se odsouhlasila ta 
dotace na ten areál nad námi, tak se chci zeptat, jestli se s námi ještě počítá, aby se teda ta 
autodráha přiblížila více dětem a blíž k Vratislavicím, protože tam jsme docela dost zapykovaný, i  
s těma dětma je docela problém je tam dostávat. To Vám říkám na rovinu. Čím více máme dětí, tím já 
mám problém je i dostat na kroužek ve finále. V roce 2016 se tady propagovalo, že teda tady budeme 
v tý budově, což mě pochopitelně hodně nabudilo, protože jsem si říkal dobře. Celý roky nás tady úřad 
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podporoval finančně, za což pochopitelně děkuju. Děkuji i Liborovi Rygálovi, že nás také podporoval, 
ve škole když jsme tam byli. Možná jste si všimli, že jsem minulý rok o grant ani nežádal, právě i 
z tohohle důvodu, že jsem už ten kroužek chtěl prakticky zrušit, to říkám narovinu. Jelikož mě ještě 
dva rodiče přemluvili a ty mě tam teď podporujou, tak jsem to ještě v tom roce 2018 táhnul. Říkám to 
narovinu, že pokud se odtamtud v blízký době nikam nedostaneme nebo nebude jinej plán, tak já po 
více jak 12 letech ten kroužek tam uzavřu pro ty děti. Ty prostory jsou nevhodný, hlavně pro to jak se 
tam dochází na ten kroužek. Samotný prostor, ten snad nebudu komentovat, je bývalá chemická 
laboratoř, takže do 2 metrů je to vykachlikovaný těma krásnejma bílejma kachličkama, tak si asi 
dovedete představit v jakých prostorách tam jsme. To jsem se alespoň snažil, to tam dát dohromady, 
aby tam bylo malinko příjemně. 
Pohanka – ono situace s umístěním autodráhy není tak úplně jednoduchá, tak jak jsme si na tom 
začátku původně mysleli. Protože skutečně na začátku ta úvaha směřovala k tomu, že ten dům, který 
jsme před těmi dvěma respektive třemi lety vykoupili od církve, že tam umístíme autodráhový kroužek. 
Začali jsme na tom pracovat, nicméně ta zásadní informace, která v podstatě znemožnila umístění 
autodráhového kroužku právě do tohoto objektu, je to, že dotační titul, ze kterého jsme žádali, 
neumožňoval umístění takové to aktivity do tohoto domu. My jsme ho museli vymístit, v této chvíli ta 
půda respektive to podkroví, kde to mělo být, je de facto volné, respektive nepočítá se s tím, že by se 
aktuálně k něčemu využilo. Hledáme jiný prostor, který by byl vhodný pro vaši autodráhu. Autodráha 
je velká, jestli si to dobře pamatuji, máte ji druhou největší v republice, což je úžasné. Na druhou 
stranu nám to trošku komplikuje situaci, protože najít vhodný prostor ve Vratislavicích,  tak jak jste 
říkal, aby to bylo blíž dětem a středu obce, je téměř nadlidský výkon. V této chvíli stále to řešení 
nemáme. Víte, že jsme vás podporovali, byl jsem u toho, když se autodráhový kroužek dostal do 
základní školy, že jsme ho slavnostně otevírali, vážím si vaší aktivity. Nicméně situace je taková, že 
do toho nového domu, do té nové knihovny a spolkového domu, to prostě umístit nemůžeme. Ty 
podmínky jsou dané a nepřekročitelné. 

 
V. ZPRÁVA O ČINNOSTI POLICIE ČR 2018 
 
Regner – já bych se chtěl zeptat na trendy, který vycházejí z tý zprávy, jestli kriminalita či počet 
trestných činů nebo podobných roste nebo klesá, jaký je tam trend. To jsem to z toho nějak 
nepochopil.  Stává se mi často, že ráno když jedu do pekárny pro snídani, tak občas se zastaví auto 
na chodníku, řidič vyskočí, koupí si housku, a zaparkuje na chodníku. Já to poctivě objíždím a 
připadám si hloupě.  Jak se kontroluje dodržování u zákazu pro nákladní auta u mostu u zauhlovačky, 
ráno před 6 hodinou tam pravidelně potkávám auto, který evidentně přesahuje 3,5 tuny. 
Zavřel – trendy v ČR byly zveřejněny, kdy snížení kriminality se zhruba pohybuje v celé ČR o 4%.  
V Libereckém kraji  tento trend není celorepublikový. Naše obvodní oddělení má kriminalitu zhruba 
jako v minulém roce, tady ke snížení nedošlo. Ty drobný nepatrný změny to neberu, že to je velká 
změna, takže proto říkám, že ten stav zůstává ve stejné úrovni jako v loňské roce. Došlo tady k mírné 
změně v části Vratislavic, protože naše oddělení není pouze Vratislavice, obec Vratislavice je pouze 
částí toho našeho služebního obvodu, v té zprávě to uvádím, aby to bylo pro Vaši informovanost 
rozděleno. Bavíme se pouze o té části naší práce a tady došlo k mírnému snížení kriminality a došlo 
k navýšení tzv. objasněnosti trestného činu, kdy se nám podařilo zjistit toho konkrétního pachatele 
toho trestního činu. Bavíme se pouze v úrovní trestní ne přestupkové.  Pak jste mluvil o parkování u 
pekárny – Tanvaldská X Bláha. Snažíme se samozřejmě eliminovat tady ten nešvar téměř denně. 
Nemám připraveny počty, kolik jsme tam řešili přestupů, nicméně je to poměrně často. Místní už  vědí, 
že to není žádoucí, tam takhle zaparkovat a vběhnout nakoupit, protože se komplikuje ta doprava, že 
tam je málo místa. Myslím si, že to činí ti, co projíždí, takový náhodní řidiči. Této problematice se 
věnujeme. Ve školní dny téměř 100% uvidíte nějakého policistu, který dohlíží nad dopravou toho 
semaforu u té zastávky na ochranu těch dětí. Tady bych zmínil i opačný trend. Museli jsme několik 
občanů výchovně vyřešit, kdy nám dospělí před těmi dětmi běhají na červenou, i přestože tam vidí 
toho policistu. Řeší tak nějakou svou situaci, aby doběhli tramvaj. Policisté jsou poučeni, že i tento 
nešvar tedy řešíme, a myslím si, že by bylo vhodné, aby si to ta veřejnost řekla z hlediska toho 
výchovného aspektu před těmi dětmi. Když to ty děti uvidí u těch dospělých, tak tam pak vběhnou a 
máme tady hned neštěstí. Z naší strany ulice Tanvaldská přímo u semaforu, tam bych poděkoval 
úřadu, že se tam vybudovalo to zábradlí po té celé dýlce až k tomu hlavnímu vstupu, což určitě 
pomáhá. Myslím si, že také hodně pomohlo to, že se nám konečně otevřela ta silnice do Jablonce a 
že ta doprava celkově tady na té Tanvaldské ulici opadla. Druhá ulice Nad Školou přímo u parkoviště 
před školou tak se tomu věnuje strážník obecní policie a ten preventista, ta paní co tam chodí na 
přechod. Myslím si, že se snažíme pro ty děti udělat maximum.  
Starosta – dotaz ještě směřoval Dopravní ulice a most 
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Zavřel – o této problematice mi není známo, nikdo nám nic takého neoznámil. Můžeme se zaměřit. 
Takže jestli říkáte, že kolem 6 ráno, tam jezdí nějaké vozidlo, které by se tam nemělo nacházet, 
nevím, jestli má nějakou výjimku, tak to je otázka toho, že to zkusíme prošetřit. Víc k tomu teďka 
nemůžu nic dodat.  
Štekrová – já ještě, že vás tady mám. Řeší někdo ty vajgly a to kouření tady u tý tramvaje. To je 
šílený. Je tam smrad a šílenejch vajglů, tam je koš, ale stejně se to tam nehází. Potom jestli se budete 
zaměřovat tadyhle je výměník, tam chodí kouřit, pít a možná i fetovat. Je tam strašnej bodel za tím 
výměníkem tady dole. Je potřeba se na to zaměřit, ale ne houkat, ale jet tam prostě to tam udělat. 
Myslím si, že jarem to začne. 
Zavřel – v obecné rovině já osobně jsem posílal policisty směrem sem do toho parku, kdy jsem viděl 
podezřelé hloučky dětí tady za tou budovou. Provedli jsme tam kontrolu a řešili to na místě. Kouření 
na zastávkách řeší zákon, a pokud je policista přítomen, tak okamžitě řeší problematiku. To že jsou 
tam někde na zemi odpadky, tomu asi nezabráníme.  
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí 
zprávu o činnosti Policie ČR za rok 2018.   
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 4 

 
VI. ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE LIBEREC 2018 
 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí 
zprávu o činnosti Městské policie Liberec za rok 2018.   
Hlasování:  15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 5 

 
 

VII. INFORMACE FINANČNÍHO VÝBORU 

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí 
zápis z 1. jednání finančního výboru ze dne 06.02.2019. 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 6 
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VIII. 5. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2018 
 
Usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou mění usnesení č. 21/12/2018 a 

a) schvaluje předložený návrh 5. rozpočtového opatření roku 2018;  
b) schvaluje upravený rozpočet na rok 2018 v tomto členění:  

  Schválený rozpočet  Stav po 5.RO  

Tř. 1 – Příjmy daňové 97 645 000,00 Kč           100 527 182,00 Kč  

Tř. 2 – Příjmy nedaňové 4 991 000,00 Kč               6 827 662,20 Kč  

Tř. 3 – Příjmy kapitálové 20 000 000,00 Kč             13 000 000,00 Kč  

Tř. 4 – Přijaté transfery a dotace 6 575 000,00 Kč             58 920 040,30 Kč  

Příjmy celkem 129 211 000,00 Kč           179 274 884,50 Kč  

Tř. 5 – Výdaje běžné 95 666 000,00 Kč           120 413 366,50 Kč  

Tř. 6 – Výdaje kapitálové 100 130 000,00 Kč           102 385 000,00 Kč  

Výdaje celkem 195 796 000,00 Kč           222 798 366,50 Kč  

Financování – úvěr  30 000 000,00 Kč             40 000 000,00 Kč  

Financování – zapojený zůstatek BÚ 36.585.000,00 Kč               3 523 482,00 Kč  

Z: starosta                        T: 02/2019 
Hlasování: 14 pro a 1 nehlasoval 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 7 
 
 

IX. INVESTIČNÍ ÚVĚR ČS REVOLVINGOVÉHO TYPU 

 
Usnesení:         
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou schvaluje parametry úvěrové 
smlouvy s Českou spořitelnou a.s. za účelem financování investičních potřeb MOV za podmínek 
dodržení následujících parametrů nabídky, které jsou shodné se stávající úvěrovou smlouvou: 

1) maximální výše úvěru 40.000.000,-CZK; 
2) doba splatnosti do 3let od podpisu smlouvy; 
3) úroková sazba je pohyblivá 1M Pribor + max. 0,79% p.a.; 
4) úvěr bude poskytnut bez zajištění, bez sankcí je možné úvěr nečerpat a bez sankcí jsou 

možné dřívější nebo nerovnoměrné splátky, zpracování úvěru bez poplatku 
a ukládá starostovi předložit ke schválení v následných orgánech. 
Z: starosta                              T: 02/2019 
Hlasování: 15 pro  
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování: 8 
 

X. FINANČNÍ DAR 
 
Usnesení:  
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou schvaluje poskytnutí finančního 
daru ve výši 50 000 Kč pro občanku a ukládá starostovi podepsat darovací smlouvu. 
Z: starosta                 T:02/2019 
Hlasování: 13 pro a 2 se zdrželi 
Usnesení bylo přijato.  
Číslo hlasování: 9 
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XI. BUDOUCÍ PRODEJ POZEMKU – ČÁSTI P.P.Č. 2152/4 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje budoucí 
prodej  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 starostovi projednat 
majetkoprávní operaci v následných orgánech.  
Z: Starosta                           T : 04/2019 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:10 

 
XII. PLÁN JARNÍHO ÚKLIDU 2019 – SEZNAM ULIC, POŘADÍ ÚKLIDU 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí 
předložený plán. 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:11 

 
XIII. REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTI O POSKYTNUTˇI DOTACE 
,,SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE“ 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí Registraci akce a 
rozhodnutí o poskytnutí dotace: ,,Spolkové komunitní centrum Vratislavice“ v maximální výši 
58 703 494,69,-Kč. 
Z: KTD                    T: 02/2019 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:12 
 

XIV. NÁVRH ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA, KOMISÍ A 
VÝBORŮ 

 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje 
návrh výše odměn: 
 
a) neuvolněných členů Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou  
b) za výkon funkce předsedy a člena výboru Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice 
nad Nisou, předsedy a člena komise Rady Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, s 
účinností od 1.3.2019 následovně: 
 
1. Neuvolněnému místostarostovi, neuvolněnému členu zastupitelstva a neuvolněnému členu 
rady města přísluší odměna uvedená v tabulce č. 1 za každý kalendářní měsíc ode dne, kdy složí slib 
před zastupitelstvem a složení slibu potvrdí svým podpisem. V případě, kdy neuvolněný člen 
zastupitelstva vykonává funkci jen po část měsíce, náleží mu za tento měsíc odměna ve výši 
odpovídající počtu dnů, po které funkci v daném měsíci vykonával. 
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Tabulka č. 1 

Funkce Výše měsíční 

 odměny (Kč) 

Neuvolněný místostarosta 27000,- 

Neuvolněný člen rady městského obvodu  6600,- 

Neuvolněný člen zastupitelstva městského obvodu 1650,- 

 
2. Vykonává-li neuvolněný člen rady městského obvodu více než jednu funkci, náleží mu odměna 
podle tabulky č. 1. a odměny za výkon maximálně dvou dalších funkcí podle tabulky  č. 3. V případě, 
kdy vykonává celkem více než tři funkce, vstupují do výpočtu odměny jen ty tři, za jejichž výkon je 
stanovena vyšší odměna.  
 
3. Neuvolněnému členu zastupitelstva, který současně vykonává funkci předsedy výboru 
zastupitelstva nebo funkci předsedy komise rady nebo funkci člena výboru zastupitelstva či člena 
komise rady, náleží odměna uvedená v tabulce č. 2 za každý kalendářní měsíc.  
 
Tabulka č. 2 

Funkce Výše měsíční 

 odměny (Kč) 

Neuvolněný člen zastupitelstva městského obvodu, který je 
předsedou výboru nebo komise 3800,- 

Neuvolněný člen zastupitelstva městského obvodu, který je 
členem výboru nebo komise 2900,- 

 
4. Vykonává-li neuvolněný člen zastupitelstva více než jednu funkci, náleží mu odměna podle 
tabulky č. 2 a odměny za výkon maximálně dvou dalších funkcí podle tabulky č. 3. V případě, kdy 
vykonává celkem více než tři funkce, vstupují do výpočtu odměny jen ty tři, za jejichž výkon je 
stanovena vyšší odměna.  
 
Tabulka č. 3 

Funkce  Výše měsíční  
  

odměny (Kč) 

 

   

Předseda výboru zastupitelstva městského obvodu 2200,-  

Předseda komise rady městského obvodu 2200,-  

Člen výboru zastupitelstva městského obvodu 1300,-  

Člen komise rady městského obvodu 1300,-  

 
5. Fyzické osobě, která není členem zastupitelstva a která vykonává funkci člena výboru 
zastupitelstva nebo funkci předsedy nebo člena komise rady, náleží peněžité plnění za výkon této 
funkce dle tabulky č. 4. 
 
Tabulka č. 4 

Funkce  Výše měsíční  
  

odměny (Kč) 

 

   

Předseda komise rady městského obvodu 2200,-  

Člen výboru zastupitelstva městského obvodu 1300,-  

Člen komise rady městského obvodu 1300,-  

 
 
6. Neuvolněnému členovi Zastupitelstva městského obvodu, který je oprávněn k přijímání projevu vůle 
snoubenců, že spolu vstupují do manželství, zvyšuje zastupitelstvo městského obvodu s přihlédnutím 
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k časové náročnosti a četnosti obřadů měsíční odměnu o částku 100,- Kč za každý takový obřad, 
maximálně však o částku 2000,- Kč/měsíc.  
 
7. Odměny za výkon funkce budou vypláceny měsíčně zpětně ve výplatních termínech pro 
zaměstnance úřadu. 
Z: starosta          T:02/2019 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:13 

 

 
XV. NÁVRH K POŘÍZENÍ 103. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA 
LIBEREC 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání doporučuje SML 
schválit návrh k pořízení 103. změny územního plánu města Liberec dle přílohy a ukládá starostovi 
informovat SML o přijatém usnesení 
Z: starosta                  T: 02/2019 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:14 

 
XVA. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
LIBEREC, O REGULACI POUŽÍVÁNÍ PYROTECHNICKÝCH 
VÝROBKŮ A LAMPIONŮ ŠTĚSTÍ 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí návrh Obecně 
závazné vyhlášky o regulaci používání pyrotechnických výrobků a lampionů štěstí a ukládá starostovi 
informovat město o přijatém usnesení   
Z: starosta                                                                                                                             T: 02/2019 
Hlasování: 13 pro, 1 proti a 1 se zdržel 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:15 

 
XVI. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí 
zápis z 1. jednání Kontrolního výboru ze dne 2.1.2019. 
Hlasování: 15 pro 
Usnesení bylo přijato. 
Číslo hlasování:16 

 
 
XVII. PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY  
 
Starosta ukončil jednání v 17:45 hod.   
 

Datum předání zápisu ověřovatelům:  15. 2. 2019   

 
Datum ověření zápisu:  22. 2. 2019 
 
Ověřovatelé:      MUDr. Marek Bydžovský   ……………………………dne……………………  
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                             Miroslav Habel                  ……………………………dne…………………… 
            
 
 
 

        
 
 
     Lukáš Pohanka 

                                                                                                                                             starosta         
 


