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U S N E S E N Í  

 Z  1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ DNE 13. 02. 2019 

 

 
Usnesení č. 01/02/2019 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje jmenování 
zapisovatelky a ověřovatelů zápisu. 
 
Usnesení č. 02/02/2019 
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. 
 
Usnesení č. 03/02/2019 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje celý 
program 1. jednání ZMO dne 13. 02. 2019. 
 
Usnesení č. 04/02/2019 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí 
zprávu o činnosti Policie ČR za rok 2018.   
 
Usnesení č. 05/02/2019 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí 
zprávu o činnosti Městské policie Liberec za rok 2018.   
 
Usnesení č. 06/02/2019 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápis 
z 1. jednání finančního výboru ze dne 06.02.2019. 
 
Usnesení č. 07/02/2019 
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 
 
Usnesení č. 08/02/2019 
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; 
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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 
 
Usnesení č. 09/02/2019 
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 
 
Usnesení č. 10/02/2019 
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 
 
Usnesení č. 11/02/2019 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí 
předložený plán. 
 
Usnesení č. 12/02/2019 
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 
 
Usnesení č. 13/02/2019 
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. 
 
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.  
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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 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 
 
Usnesení č. 14/02/2019 
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 
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Usnesení č. 15/02/2019 
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 
 
Usnesení č. 16/02/2019 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápis 
z 1. jednání Kontrolního výboru ze dne 2.1.2019. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Lukáš Pohanka 

                                                                                                                                      starosta                 


