
 

  

U S N E S E N Í  

Z 2. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY 

MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - 

- VRATISLAVICE N/N, 

KONANÉ  DNE 19. 07. 2017 

 

Usnesení č. 327/07/2017   
Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 2. 
mimořádného zasedání rady MO dne 19. 07. 2017.   
 
Usnesení č. 328/07/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje pronájem p.p.č. 
2196/2 a části p.p.č. 2199/1 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou o celkové výměře 835 m2, účel : pozemky 
nezastavěné – plocha pro zařízení staveniště pro stavbu „ Centrum bydlení pro seniory Liberec“, na 
dobu určitou od 30.7.2017 do 31.8.2017 a za roční nájemné ve výši 58.450,-Kč pro spol. Skanska 
a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 262 71 303 a ukládá TOM zajistit uzavření nájemní 
smlouvy. 
Z: TOM            T : 07/2017 
 
Usnesení č. 329/07/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  :  
1) schvaluje pacht části p.p.č. 2580 v ul. Křivá o výměře 340 m2, účel –ostatní plocha v zahrádkářské 
osadě, na dobu neurčitou za roční pachtovné 3.740,-Kč pro občana a ukládá TOM zajistit uzavření 
pachtovní smlouvy. 
2) schvaluje provedení oplocení propachtované části p.p.č. 2580 na vlastní náklady pachtýře    
Z: TOM                  T: 07/2017 
 
Usnesení č.  330/07/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje propachtování 
pozemku p.č. 2927/3 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou o výměře 0,8446 ha za účelem zemědělského 
pachtu – sekání trávy a pastvy ovcí, na dobu neurčitou za roční pachtovné 422,-Kč a každoroční 
zvýšení pachtovného podle růstu indexu cen v závislosti na růstu inflace pro občana, IČ 867 12 756 a 
ukládá TOM  zajistit zpracování a uzavření smlouvy o zemědělském pachtu. 
Z: TOM                               T: 07/2017 
 
Usnesení č.  331/07/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr připojení 
p.p.č. 2910/6 ke komunikaci na p.p.č. 2887 v ul. Tyršův vrch předložené katastrální situace  pro 
občany, za podmínek stanovených technickým odborem. 
Z:TOM                  T: 07/2017 
 
Usnesení č.  332/07/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání  schvaluje prodejní cenu 
knihy Vratislavice nad Nisou, kniha třetí ve výši 199 Kč vč. DPH ukládá vedoucí OKŠS informovat o 
nové knize veřejnost.   
Z: OKŠS                       T: 07/2017                                                                                                      
 
Usnesení č.  333/07/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí    protokol o 
otevírání obálek a zprávu o hodnocení nabídek a výsledek posouzení splnění podmínek účasti 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Správa a údržba veřejného osvětlení v k.ú. 
Vratislavice n.N. na období 2017 - 2021“, dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
schvaluje cenovou nabídku společnosti ESRAM s.r.o., se sídlem Pražská 2197/94, 466 01 Jablonec 
nad Nisou, IČ: 257967780, dle důvodové zprávy, ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky se společností ESRAM s.r.o., Pražská 2197/94, 466 01 Jablonec nad Nisou,                       
IČ: 257967780 a příslušnou smlouvu o správě a údržbě veřejného osvětlení. 



Z: starosta, TO                            T: 07/2017 
 
Usnesení č.  334/04/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje personální složení 
komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, 
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek „Park Nové Vratislavice“ a ukládá starostovi podepsat příslušné jmenování. 
Z: starosta, TO                           T: 07/2017 
 
Usnesení č.  335/07/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje dohodu o 
společném postupu – LC K Mojžíšovu prameni s Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, se sídlem 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové a ukládá starostovi podepsat 
příslušnou dohodu. 
Z: starosta, TO                            T: 07/2017 
 
Usnesení č.  336/07/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje změnu usnesení č. 
307/06/2017, které nově zní:  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje nabídku 
společnosti CIVOP s.r.o., IČ: 48115398, se sídlem K Lindě 700/3, 190 15 Praha 9, schvaluje uzavření 
dohod o zajištění BOZP+PO s příspěvkovými organizacemi MO Vratislavice a ukládá starostovi 
podepsat příslušné dokumenty. 
Z: starosta                    T: 07/2017 
 
Usnesení č.  337/07/2017  
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Pravidla 
rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené Městským obvodem Liberec - Vratislavice 
nad Nisou a ukládá vedoucí EO informovat ředitele příspěvkových organizací o přijatých pravidlech. 
Z: EO                                 T: 07/2017 
 
Usnesení č. 338/07/2017 
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje uzavření dodatku 
k pojistné smlouvě povinného ručení – Flotila č. 6980539052 Kooperativa – v rámci dodatku jde o 
zařazení  přívěsu, tov.zn. DEZA, VIN 115, uvedeno do provozu 06/2017, pojistné 624,00 Kč/rok a 
ukládá starostovi podepsat příslušné dokumenty. 
Z: EO                             T:07/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                ………………………………… 
           Lenka Tarabová                                                                                   Ing. Jiří Mejsnar 
                radní                                                                                                  místostarosta 
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