
 

  

U S N E S E N Í  

Z 02. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 23. 01. 2019 

 

Usnesení č. 20/01/2019   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 02. 
zasedání rady MO dne 23. 01. 2019.   
 
Usnesení č. 21/01/2019  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání : 
1) schvaluje uzavření Dohody o zaplacení úhrady za užívání části pozemku za skutečné užívání části 
p.p.č. 422/1 o výměře 17 m2 za 3 roky zpětně, tj. od 31.10.2015 
2) schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 422/1  ul. Tulipánová, v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
a ukládá TOM zajistit zveřejnění.   
3) ukládá TOM po uzavření Dohody o zaplacení úhrady za užívání části pozemku předložit opětovně 
k projednání radě MO záměr prodeje části p.p.č. 422/1 dle GP č. 3967-140/2018 ze dne 17.12.2018 
Z: TOM                              T : 04/2019 
 
Usnesení č. 22/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje pronájem části 
p.p.č 438 o výměře 300 m2, účel – zahrada, od 1.3.2019 na dobu neurčitou a za cenu 3.000,-Kč/rok 
pro občanku a ukládá TOM zajistit uzavření nájemní smlouvy. 

Z: TOM                               T: 02/2019 
    
Usnesení č. 23/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 2455/4 v k.ú. Vratislavice nad Nisou ke komunikaci na p.p.č. 2452/1 v ul. Pod Skalkou dle 
předložené koordinační situace pro manžele za podmínek stanovených technickým odborem. 
Z:TOM                  T: 02/2019 
 
Usnesení č. 24/01/2019 
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. 888, 909, 924, 925, 2874/1 a 2885/14 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 78.850,-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. 25/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
a) ruší usnesení č. 44/02/2016 ze dne 5.2.2016 

b) schvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty na p.p.č. 3658/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu 

neurčitou ve prospěch p.p.č. 941/13 v k. ú Vratislavice nad Nisou, jehož vlastníkem je v současné 

době občanka za cenu 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: 02/2019 
 
Usnesení č. 26/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dodatek č. 4 ke 
Smlouvě o dílo č. 128/2015/06 na vedení a zpracování kroniky Městského obvodu Liberec – 



Vratislavice nad Nisou pro rok 2019 uzavřený s Mgr. Ivou Pokornou, U Tělocvičny 230, 463 11, 
Liberec 30 a ukládá starostovi tento dodatek podepsat. 
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 01/2019 
 
Usnesení č. 27/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost ředitelky 
Mateřské školy "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, Východní 270, 463 11, 
Liberec 30 o převod finančních prostředků školy z rezervního fondu do investičního fondu a to ve výši 
260.000 Kč z důvodu pořízení konvektomatu pro odloučené pracoviště Tanvaldská 282 dle důvodové 
zprávy a ukládá vedoucí OKŠS informovat o přijatém usnesení ředitelku školy.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 01/2019 
 
Usnesení č. 28/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dodatek č. 11 
k Rámcové smlouvě o nákupu a zpracování knih s organizací Krajská vědecká knihovna v Liberci, 
příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 01, Liberec I, IČ: 00083194 pro nákup knih pro 
knihovnu Vratislavice v roce 2019 v celkové částce 70.000 Kč a ukládá starostovi tuto smlouvu 
podepsat.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 01/2019 
 
Usnesení č. 29/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost 
MATEŘSKÉ ŠKOLY "SÍDLIŠTĚ", Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace o povolení 
likvidace vyřazeného majetku školy konvektomatu REDFOX, KP 1111 dle důvodové zprávy a ukládá 
vedoucí OKŠS informovat ředitelku o přijatém usnesení.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 01/2019 
 
Usnesení č. 30/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje cenu reklamního 
předmětu pohlednice Vratislavic nad Nisou ve formátu DL (3 varianty) ve výši 10 Kč a pohlednici 
Vratislavic nad Nisou ve formátu A6 ve výši 8 Kč a ukládá vedoucí OKŠS informovat veřejnost o 
nových pohlednicích.  
Z: OKŠS                  T: 01/2019 
 
Usnesení č. 31/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje smlouvu o 
kompletním zajištění akce „T-mobile olympijský běh“ dne 19. 6. 2019 s organizací Česká olympijská, 
a. s., sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, DIČ: CZ252668708 dle důvodové zprávy a ukládá 
starostovi tuto smlouvu podepsat.   
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 01/2019 
 
Usnesení č. 32/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 

a) Souhlasí s předloženým návrhem 5. rozpočtového opatření roku 2018;  
b) Souhlasí s upraveným rozpočtem 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  

a ukládá starosti předložit do ZMO. 



Z: starosta                        T: 1/2019 
 
Usnesení č. 33/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje rozšíření inkasní 

skupiny č. 6980539052 Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group pojistnou smlouvou 

č. 6344551276 o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem jednonápravového traktoru 

bez RZ v částce pojistného 438 Kč ročně s a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. 

Z: Starosta                                    T: 01/2019 

 

Usnesení č. 34/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost SH 
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou, IČ 64039242 ve výši 20.000,00 Kč na 
opravu dodávkového automobilu Peugeot Boxer a rozhoduje o nepřidělení dotace. 
Z: EO                             T: 01/2019 
 
Usnesení č. 35/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje vyřazení a likvidaci 
opotřebeného majetku MOV v navrženém rozsahu dle přílohy k 31. 12. 2018 a přílohy k 31. 1. 2019.  
Z: EO                T: 01/2019 
 
Usnesení č. 36/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje věcný dar ve 
formě 10 m3 palivového dřeva pro občanku a ukládá starostovi podepsat darovací smlouvu. 
Z: starosta              T:01/2019 
 
Usnesení č. 37/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s poskytnutím 
finančního daru ve výši 50 000 Kč pro občanku a ukládá starostovi předložit návrh finančního daru do 
zastupitelstva MO.  
Z: starosta              T:02/2019 

 
Usnesení č. 38/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Výzvu a základní 
údaje zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR 
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „Opravy výtluků komunikací a 
chodníků v k.ú. Vratislavice nad Nisou v roce 2019“, ukládá starostovi podepsat dokumenty k veřejné 
zakázce a ukládá TO zajistit realizaci výběrového řízení.  
Z: starosta, TO                            T: 01/2019 

 
Usnesení č. 39/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí rozpis 
stanovišť jarního svozu VOK a nebezpečného odpadu a ukládá TO zajistit zveřejnění rozpisu. 
Z: starosta, TO                            T: 01/2019 
 
Usnesení č. 40/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje cenovou nabídku 
společnosti KASRO, spol. s r.o., se sídlem ul. 5 května 63/48, 460 01 Liberec 1 na pronájem barevné 
kopírky pro potřeby TS Vratislavice n.N., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat 
příslušnou smlouvu o nájmu a zajištění servisu. 
Z: starosta, TO                           T: 01/2019 
 
Usnesení č. 41/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje  personálního 
složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámci VZMR „Revitalizace vybraných ploch 
zeleně ve Vratislavicích nad Nisou - I etapa“ a „Revitalizace vybraných ploch zeleně ve Vratislavicích 
nad Nisou – II. etapa“. 
 
Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise : 
 

- Ing. Petr Dobrovský – ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 



- Podlipný Pavel – vedoucí TO 
- Kendžirová Lenka – dotace 

 
Náhradníci : 
 

- Ing. Marek Pšenička -  ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 
- Ing. Zbyněk Nýdrle – předseda stavební komise 
- Pavel Vohlídka – člen stavební komise 

Z: starosta, TO                          T: 01/2019 
 
Usnesení č. 42/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 7ks javorů klenů nacházejících se na p.p.č. 2375, která je ve vlastnictví SML, při ulici 
Východní v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, schvaluje jejich pokácení v době vegetačního klidu dřevin  a 
pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení.  
Z: TO, starosta                              T: 02/2019 
 
Usnesení č. 43/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 2ks smrků ztepilých nacházejících se na p.p.č. 2362/1, která je ve vlastnictví SML, při ulici 
Pod Skalkou v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, schvaluje jejich pokácení v době vegetačního klidu dřevin 
a pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení.  
Z: TO, starosta                              T: 02/2019 
 
Usnesení č. 44/01/2019 

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje návrh programu 

jednání 1. ZMO dne 13. 2. 2019.      

Návrh programu jednání zastupitelstva: 

1. zasedání zastupitelstva MO – 13. února  2019 od 17,00 hod.  

1. Zahájení 

2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu 

4. Diskuse občanů 

5. Informace finančního výboru 

6. Zpráva o činnosti PČR za rok 2018 

7. Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2018 

8. 5. rozpočtové opatření roku 2018 

9. Záměr prodeje pozemků - p.p.č. 957/4, 1513/1, 1513/2 

10. Záměr prodeje pozemků - část p.p.č. 2152/4 

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

12. Návrh odměňování členů zastupitelstva, komisí a výborů 

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

14. Informace starosty  

15. Podněty a připomínky zastupitelů 

Usnesení č. 45/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí Registraci 
akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace: ,,Spolkové komunitní centrum Vratislavice“ v maximální výši 58 
703 494,69,-Kč a ukládá starostovi tento materiál předložit do ZMO 
Z: KTD                      T: 02/2019 



 
Usnesení č. 46/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou  po projednání schvaluje s účinností od 
1.2.2019 změnu směrnice Rady Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou č. 9 pracovně 
právní nároky pracovníků Úřadu Městského obvodu Liberec -Vratislavice nad a ukládá starostovi 
seznámit zaměstnance s touto změnou směrnice. 
T: starosta             Z: 02/2019 
 
Usnesení č. 47/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s návrhem 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.  
 
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. 
a ukládá 
starostovi předložit tento návrh Zastupitelstvu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou 
Z: starosta          T:02/2019 
 
Usnesení č. 48/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady. 
 
Usnesení č. 49/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost 
pěveckého sboru Ještěd z.s., Londýnská 507/35, 460 01 Liberec 11, IČ: 70582599 o povolení 
pořádání koncertu ve vratislavickém kostele a schvaluje žádost sboru.  
Z: starosta                   T: 02/2019 
 
Usnesení č. 50/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje přijetí daru ve výši 
200.000,- Kč od společnosti REVIS - Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 5 - Radotín, Výpadová 
317/19, IČO: 41190114, a text darovací smlouvy dle přílohy č. 1 materiálu a ukládá starostovi 
podepsat darovací smlouvu a EO zapracovat do rozpočtu. 
Z: starosta                T:02/2019 
 
Usneseni č. 51/01/2019 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace 
starosty z 2. jednání ze dne 23.01.2019.  
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                  Ing. Vladislav Krušina 
                starosta                                                                                          místostarosta 


