
 

  

U S N E S E N Í  

Z 01. ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 08. 01. 2018 

 
Usnesení č. 01/01/2018   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program                         
01. zasedání rady MO dne 08. 01. 2018.   
 
Usnesení č. 02/01/2018  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem 
prodeje  části p.p.č. 2152/4, při ul. U Sila ,v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 
1640,- Kč/m2   (ke které budou přičteny ostatní náklady a DPH), formou výběrového řízení a ukládá 
TOM, po doložení geometrického plánu, předložit tuto majetkoprávní operaci k opětovnému 
projednání radě MO. 
Z: TOM                                             T: 03/2018 
 
Usnesení č. 03/01/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje pronájem části 
p.p.č 2255 o výměře 252 m2, účel – zahrada u domu, od 1.2.2018 na dobu neurčitou a za cenu 2.520,-
Kč/rok pro občana a ukládá TOM zajistit uzavření nájemní smlouvy. 
Z: TOM                               T: 01/2018 
 
Usnesení č. 04/01/2018  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání :  
1) bere na vědomí Interní předpis ke stanovení výše náhrady za zřízení služebnosti komunikačních 
sítí dle zvláštního předpisu na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Liberec 
schválený usnesením rady města č. 1265/2017 ze dne  5.12.2017 
2) bere na vědomí návrhy vzorové Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
služebnosti komunikační sítě a Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti komunikační sítě. 
 
Usnesení č. 05/01/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě zakládající právo vedení přípojky dešťové kanalizace, vstupu a vjezdu pro její 
provozování a udržování na p.p.č. 293/2 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. 293/1 a 293/4 v k.ú Vratislavice nad Nisou, jejichž vlastníkem je v současné 
době občan a občan, 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: 02/2018 
 
Usnesení 06/01/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  jmenuje členy Školské rady 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY, LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace, Nad Školou 
278, Liberec 30, 463 11 navrhované za zřizovatele takto:  
Mgr. Hanu Šimkovou 
Lenku Tarabovou 
MUDr. Zuzanu Kofferovou 
a ukládá starostovi informovat ředitele základní školy o nových členech Školské rady.  
Z: OKŠS                                                                                                                                   T: 01/2018 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 07/01/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje smlouvu o 
kompletním zajištění akce „T-mobile olympijský běh“ dne 20. 6. 2018 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: 01/2018 
 
Usnesení č. 08/01/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje cenovou nabídku 
společnosti CUBE LOVE s.r.o., se sídlem Vaňurova 820/12g, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec 7, IČ: 
04223900 na dopracování PD „Mateřská škola Nová Ruda“ zajišťující komplexní bezbariérovost 
objektu, dle požadavku IROP a ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo. 
Z: starosta, TO                            T: 01/2018 
 
Usnesení č. 09/01/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1ks javoru klene nacházejícího se na p.p.č. 1921/2, která je ve vlastnictví SML, při ulici U 
Sila v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, schvaluje jeho pokácení v době vegetačního klidu dřevin a 
pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení.  
Z: TO, starosta                               T:01/2018 
 
Usnesení č. 10/01/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 1ks modřínu opadavého nacházejícího se na p.p.č. 2307, která je ve vlastnictví SML, při 
ulici Zavřená v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, schvaluje jeho pokácení v době vegetačního klidu dřevin  
a pověřuje starostu k podání žádosti o pokácení.  
Z: TO, starosta                              T: 01/2018 
 
Usnesení č. 11/01/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 2ks smrků pichlavých nacházejících se na p.p.č. 1622/1, která je ve vlastnictví SML, při 
ulici Pivovarská 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: 01/2018 
 
Usnesení č. 12/01/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou bere na vědomí žádost TO-DŽP o  
pokácení 5ks olší, 2 kmeny z 6ti kmenu jasanu, 5ks olší (podměrečných), 1ks břízy bělokoré 
nacházejících se na p.p.č. 1340/1, která je ve vlastnictví SML, v lesoparku při ulici Nad Školou v  k.ú. 
Vratislavice nad Nisou, schvaluje jejich pokácení v době vegetačního klidu dřevin  a pověřuje 
starostu k podání žádosti o pokácení, na dřeviny podléhající povolení na kácení.  
Z: TO, starosta                              T: 01/2018 
 
Usnesení č. 13/01/2018 
Rada Městského obvodu  Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí vyřízení 
námětů a připomínek zastupitelů MO Liberec - Vratislavice nad Nisou z 5. zasedání ZMO  dne 15.11. 
2017 a ukládá starostovi předložit tento materiál na jednání zastupitelstva MO. 
Z:starosta                                                                                                                                 T: 02/2018 
 
Usnesení č. 14/01/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí zápisy 
z jednání komisí rady. 
 
Usnesení č. 15/01/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o 
poskytnutí služeb informačních technologií č.07/2007/03 s Libereckou IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 
Liberec III, IČ: 25450131 a ukládá Lukášovi Pohankovi, starostovi, zajistit uzavření tohoto dodatku. 
Z: starosta               T: 01/2018 
 
 



 
Usnesení č. 16/01/2018 
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje smlouvu o poskytování služeb v 
oblasti Informačních technologií diskové úložiště pro kamerový systém s Libereckou IS, a.s., 
Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČ: 25450131 a ukládá Lukášovi Pohankovi, starostovi, zajistit 
uzavření této smlouvy. 
Z: starosta               T: 01/2018 
 
 
Usnesení č. 17/01/2018 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí informace 
starosty z 1. jednání ze dne 08.01.2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lukáš Pohanka                                                                                   Ing. Jiří Mejsnar 
                starosta                                                                                             místostarosta 
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